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“A unidade (...) elemental non é o corpo, 
o individuo, senón a forma-de-vida”

Tiqqun, Introdución á guerra civil 

DIFÍCIL é comezar un texto no que  a trama central pretende  planificar unha perspectiva da relación 
existente entre algo así como un “obxecto artístico” e o “suxeito creador” do mesmo. Sobre todo porque o  
propio inicio do texto supón unha pregunta  arredor do sentido que ha de tomar o escrito, cara onde debe 
camiñar, de que xeito debe ser lido, entendido, deseñado. Naturalmente ninguén podería  responder a esta 
pregunta senón os propios autores (¿autores?) deste escrito. A interrogación polas condicións naturais para  
desenvolver unha actividade creativa debería ser pensada desde un nivel diferente ao que sempre foi habitual  
no engarzado dunha actividade específica. Habería que re-deseñar a interrogación que vertebra a experiencia  
do quefacer artístico, o que implica ademais unha elaboración nova do sentido (aquel télos do que falaban os 
gregos) dese quefacer artístico. 

Ben, pensándoo cun pouquiño máis de tino, reelaboremos a cuestión: trátase de pensar (dun xeito talvez  
diferente, talvez o mesmo pero con outro verniz) o feito do creativo, na súa relación entre o ser que crea e 
aquilo que é creado; e trátase de facelo desde un novo eixo de vertebración do pensar. É obvio que este novo  



eixo implica necesariamente un novo sentido, o que conleva eventualmente  a aparición de unha forma 
específica de enfoque da actividade, un horizonte, polo tanto, dispar co actual. Ou —repensamos— talvez 
nada  novo,  senón  constante,  repetidamente  presente  ao  longo  da  historia,  pero  que  —por  marcadas 
tendencias do creativo, no seu devir actual— foron desfigurándose pouco a pouco até un punto totalmente  
alleo ao que no seu inicio implicaron. 

Estamos  pensando,  agora,  neste  momento,  nun  feito  singular,  en  algo  que  —de  maneira  histórica,  na 
progresiva aparición da empresarialización da nosa vida— rematou por crear un estraño modelo existencial, 
unha singular maneira de se enfocar na realización do artístico (do  poético, no sentido orixinario que este 
termo porta), un xeito de construción da experiencia creadora que leva implícito un abandono da propia vida,  
unha renuncia ao propio existir, un refugamento do prioritario de calquera ser existente (artista ou non, pero 
materia esencial en todo creador). Isto que se refuga, e que constantemente aparece mercantilizado arredor 
noso, non pode ser outra cousa que a vida como elemento, xerme, fundamento da existencia creativa. A vida 
como inicio e como fin de todo obxecto artístico, porque —á volta de toda actividade producida— é na vida  
onde se sitúa o núcleo articulador de todo o que como activadores poético-creativos estamos a desenvolver  
no mundo.

Hai —dáse, na matriz cultural do noso tempo— unha tendencia cara a un abandono da vida, un refugamento, 
un desleixo, cuxo celme encerra unha cuestión fundamental: (a crenza de que) eu son (necesariamente, pero  
por obriga exterior) un ente produtivo, e debo realizar a miña operación fulcral (a produción) como modo de 
existencia, como medio e como fin. A produción convértese, polo tanto, na traizón da vida. E na arte, no 
pensamento e na experienciabilidade do ser non pode significar senón morte e esquezo.

Diso queremos falar, brevemente, pero como quen non fala diso, senón doutra cousa. Moito máis importante,  
como é obvio, moito máis poderoso tamén: o noso propio comportamento anteprodutivo, o que implica —por 
obrigatoriedade co proceso— unha tendencia absolutamente máxica cara ao ocio,  ese ben subtraído pola 
burguesía e convertido por ela nun consumo temerario. O ocio como categoría central da realidade.1

1 Na escrita deste texto, a varias mans, o escritor deste parágrafo concreto parece que non soubo explicar aos outros o sentido  
do que a argumentación contiña no falar do ocio, baste simplemente un comentario: “ Id quod est praestantissimum, maximeque  
optabile omnibus sanis et bonis et beatis, cum dignitate otium” “O que está en primeiro lugar e é o máis desexado por todas as 
persoas felices, honestas e saudables de mente, é o ocio digno”  (Cicerón, Pro Sestio, XLV, 98). Entre os romanos o tempo 
humano dividíase entre o  Otium  (Ocio) e o  Negotium  (Negocio).  Toda a sociedade romana enfocábase na posibilidade de 
constituír un tempo idílico (unha existencia ideal) na que o  Negotium fora transformando nun completo  Otium cum Dignitate 
(Ocio Digno). O Capitalismo é a expresión total do Negotium sine Dignitate (Negocio Indigno). O Ocio é a expresión total da 
existencia como realidade absolutamente indescifrable, e absolutamente íntima do suxeito humano.



1/ Edición & creación dunha liña de pensamento (galega).

O pensamento —un difícil  nivel do noso vivir, algo que intanxible vertebra toda a nosa realidade, 
fundamento  desde  o  que  asentamos  o  mundo  persoal  (ou  colectivo)— toma  forma  nunha  determinada 
aspectuación. O pensamento é unha narrativa, sempre que este devén textual, ou devén algún tipo de praxe  
no mundano. Aínda cando inicialmente  AQUILO2 se formou como editora e nos seus devires foi tomando 
outras determinacións, o certo é que o alicerce nutriz que nos dirixiu desde o inicio foi a creación dunha  
“posibilidade para o pensable, para a reflexión”. Entendemos que, desde o inicio de todo proceso social, o 
cuestionamento, a crítica reflexiva e a meditación (longa e sosegada) sobre as diferentes realidades que nos  
atravesan foi,  e segue a ser,  o lugar  virtual  ao que como persoas constantemente regresamos.  É unha  
obviedade dicir isto (o pensamento como base de toda elaboración humana pragmática), pero é importante  
reconsideralo  politicamente nun momento existencial  (nunha época do “global”)  no que a inmediatez dos 
fenómenos  viralmente  reproducidos  pola  rede  (e  polos  sistemas  de  conexión  intersubxectivos  a  grande  
escala)  é  o  signo  vertebrador  de  toda  actividade,  consideración  ou  intento  socialmente  construído;  
naturalmente todo isto nun sentido eminentemente humano, persoal, no que a actividade ten de relación co  
ser individual,  cun ser concreto. A tradición europea enfatizou sempre o sosego, a meditación pausada, a 
reflexión,  o  dar-tempo-para-a-consideración,  o  pór-entre-parénteses,  o  exercicio  da  relativización;  as  
tecnoloxías contemporáneas que crean a subxectividade humana (desde o mundo audiovisual até o mundo 
editorial) propician e favorecen a aparición de instantes espectaculares nos que a cognición humana queda 
suspendida nun proceso de asimilación acrítica, irreflexiva: hai un progresivo embrutecemento da cognición  
humana. Nese sentido desde AQUILO enfocamos como primeiro elemento de traballo a volta á reflexión, á 
meditación,  ao  sosego  contemplador,  como  anticipación  dunha  praxe  (posible)  fundamentada  nesa 
consideración  serena. Ante  tempos  de  cambio  tumultuoso  o  exercicio  do  intelecto  reflexivo  é  un 
bálsamo.

Por  outra  parte  interesounos  desde  o  inicio  a  apertura,  dentro  do  contexto  galego,  xa  nun  nivel  máis  
eminentemente  editorial,  dunha liña  de  escritos  que  desen pé  a  este  proceso  reflexivo  Para  iso  fomos  
seleccionando autores doutras  latitudes (escritores noutras linguas)  para ir  verténdoos ao galego,  ou ao  
galego-portugués. Tamén propiciamos desde o inicio a construción dunha “situación experienciable” a nivel de  
creación reflexiva galega: abrir un campo posible ao xermolar de discursos, pensamentos, visións. A tradición 
literaria galega (alén dos seus primeiros tempos: Nós, Seminario de Estudos Galegos, etc.) deulle importancia  
preimperante, sobre todo nos últimos anos, á elaboración dunha koiné3 vertebradora dun (suposto) artificio 

2 Non nos esquezamos de Arthur Rimbaud e de “Je est une autre”. A nosa renuncia a nomear o proceso  experimental que 
conforma todo o proxecto no que nos movemos conleva unha renuncia ética, efectiva, dada sobre os dispositivos de saber-
poder que implican a vertebración dunha identidade. Obviamente podemos coñecernos como tal proxecto (Axóuxere), pero o  
importante non é coñecernos como tal ou non, senón efectuar o desencadeamento dunha estratexia político-intelectiva que se 
dirixe a un posible lector deste escrito. Este texto está dirixido a ti. 

3 Koiné (κοινὴ) é unha palabra grega que significa: algo posto en común, en concordancia, dado por común acordo. Co tempo 
converteuse no nome dun dialecto do grego estendido por todas as antigas colonias. A Koiné, entre aqueles homes e mulleres 



chamado “sistema literario galego”. Non opoñéndonos a esa artificiosidade sistematizante (canon estrito) da  
literatura, si vimos que faltaba darlle paso ás liñas fundacionais, ás liñas do pensar puro. É por iso que tamén 
hai nese intento político de vertebrar reflexión outro, máis discreto, de vertebrar unha reflexión galega: crear  
un vehículo discursivo que propiciase a aparición dunha  koiné intelectiva galega. Unha  koiné nada elitista 
senón aberta ao múltiple, sen perder de vista nunca o primario: o aceno fundante do pensar, no seu sentido  
máis abstracto. E tamén no seu sentido máis comprometido: nada humano é alleo ao político.

2/ Residencia de escritores e apertura dun espazo para o despregue creador.

Había tamén un tipo de cousa a proernos:  a creación como experiencia compartida. Sendo, como 
somos, un grupo de xente que provén de varias áreas creadoras, consideramos interesante construír  un 
espazo para o despregue creador. Ante as  atoleiradas codificacións sociais contemporáneas interesábanos 
algo diametralmente oposto. Ante a recompensa e a louvanza interesábanos o espazo psicolóxico no que a  
alteridade quedase  libre  de  toda  determinación.  Ante  o  castigo  e  a  reprensión  interesábanos  o  lugar  
compartido no que se puidese experimentar a potenciación colectiva de diversas formas de pensamento cuxo 
núcleo fundante fose a co-alimentación creadora (desde calquera das posibilidades existentes como praxes  
creativas). É por iso que nos axenciamos unha casa4 e alí formamos un primeiro estourido comunal. A idea: 
vivir no traballo (sosegado, reflexivo, ocioso) de construír, editar, pensar, crear. Dada a rede de contactos e 
amizades que temos comezaron a aparecer outros que resoaban na mesma intensidade, e neles o mesmo  
brillo  nos  ollos,  esa  mesma sensación,  ese  mesmo proído  interior 5.  A nosa morada converteuse nun 
espazo  para  compartir  e  para  aprender  os  uns  dos  outros.  Dado  que  socialmente  as  “figuras 
institucionais” (esquema que a socialización nos instaura no noso sistema cognitivo) son as que parece que  
NÓS6 entende(mos),  construímos  unha  Residencia  de  Escritores.  Xa  que  a  nosa  morada (ese  primeiro  

antigos, significaba unha “lingua común”, unha lingua franca desde a que eran posibles os acordos e os intercambios. Nese 
sentido usamos aquí Koiné, como “espazo común no que sexan posibles acordos entre varios”, e obviamente como preparación 
dunha Koinonía (κοινωνία): comunidade arredor daquilo que é común, e na que todos comparten o dado como común.

4 O lugar é pouco importante: todo lugar é unha territorialización, e polo tanto un soño compartido entre varios. En calquera caso,  
o noso primeiro axenciamento como morada foi en Rianxo, a súa idónea relación entre o tradicional, o comunal, o mariño e o 
montañés cremos que era magnífico para o noso propósito ocioso de vida. Falamos de axenciamento no sentido en que Gilles 
Deleuze o enuncia: “A unidade real mínima non é a palabra, nin a idea ou o concepto, nin o significante, senón o axenciamento.  
(…) É sempre un axenciamento o que produce os enunciados.  (...)  O enunciado é o produto dun axenciamento,  sempre 
colectivo, que pon en xogo, en nós e fóra de nós, populacións, multiplicidades, territorios, devires, afectos, acontecementos” (p.  
43, en Claire Parnet et Gilles Deleuze, Dialogues, París, Flammarion, 1977).

5 Tamén esa dor, ese sufrimento. Iso todo que vós tamén coñecedes perfectamente.
6 É obvio que este NÓS é AQUILO cando aínda non tomou unha determinada forza, unha potencia efectiva. É o nivel no que nos  

movemos cando aínda cremos que é posible existir no mundo como se nada sucedera, isto é, sen politizármonos.



axenciamento)  estaba  situada  a  carón  do  mar,  nunha  aldeíña  rianxeira,  e  visto  que  tiñamos  espazo,  
consideramos que podiamos convocar a escritores de diferentes partes do mundo a vir traballar á casa, na  
súa obra. Iso foi o que estivemos facendo até agora. Pola casa pasaron (en estadías aproximadas dun mes 
cada persoa) escritores (e non só escritores nun sentido estrito do termo, tamén outro tipo de creadores  
transmediais: artistas multifacetados) de diferentes partes do mundo. A convivencia, primeiro elemento que  
buscábamos, cumpriuse perfectamente. Creamos, sen querelo, un espazo aberto ao despregue creador e 
ao intercambio de perspectivas.  Isto  inducido por  unha cuestión básica:  a comunidade,  a vivencia  en 
comunidade, a intersubxectivación que permite un espazo aberto deste xeito á alteridade. E comprendendo 
en todo momento que é no calor que se pon en común entre varios onde unha efectiva revolta sucede: unha 
revolta emocional que nos leva a manter a nosa potencia in crescendo até o punto de conseguir algo ao que 
—imprecisamente— chamamos “emancipación”7. 

3/ Investigación en formas de vida e construción da experiencia comunitaria.

Así como o despregue da actividade creadora nos interesou desde o primeiro momento como unha 
práctica  política (no seu sentido primario, orixinal, inicial: como regulación dunha potencia especificamente 
dada),  o  trasfondo de todo  iso contiña  unha idea  da vida como unha experiencia  compartida,  como un 
proceso de socialización paralela, alterna, contrafáctica ao xa dado actualmente nos nosos sistemas de vida.  
Non é demasiado complexo, non nos custa excesivo tempo, pensar nas diversas figuras que historicamente  
foi adquirindo o traxecto do comunal, da socialización comunalizante. O elemento básico (o átomo primario) 
non pode ser outra cousa senón a forma de vida, xa que é esta a que   recibe   o peso da intensidade social  , e é 
esta a que reproduce os modelos propios dunha época específica e os conforma como horizontes existenciais  
concretos. A forma de vida é a instanciación orixinaria do feito do vivir en común, xa que é unha forma de vida  
a que artella unha comunidade, un sistema de vida concreto composto por multiplicidades humanas. Cada 
multiplicidade  humana  funciona  desde  un propósito  común.  O propósito  común  das  formas  de  vida 
inseridas no sistema de vida do capitalismo é a produción. Desde esta percepción (comprendendo como 
isto  sucede)  quixemos  suspender ese dispositivo,  o  dispositivo  da creación-produción como vertebración 

7 Toda crítica á “emancipación” é benvida, de feito sen unha antítese non sería posible desenvolvela. A Residencia de Escritores  
e o espazo aberto ao despregue creador foi un “proceso emancipatorio” socavado por reaccións, enerxías reactivas de todo  
tipo: as enerxías do NÓS que nos busca cifrar como todos os demais, facernos volver á corrente subconsciente do vivir-sen-ser-
consciente-de-vivir. Emancipación provén da palabra latina  emancipare, composta polo prefixo e-, ex- (sacar de dentro cara 
afora) e mancipium (referíndose con isto os antigos a algo que é tido baixo a manus, é dicir, baixo man ou baixo poder de algo 
ou alguén); dese xeito emancipar significa nun primeiro momento algo aproximado a saír (sacar) algo ou alguén do poder de  
dominación de outro algo ou alguén. Iso é que significa no noso devir, tamén, esta idea de “emancipación” tal e como a usamos.



dunha forma de  vida,  e  así  mesmo como construción  dunha comunidade socializadora específica.  Todo  
proxecto de vida é un proxecto creativo. Toda creación participa dunha forma de vida específica. Por iso  
mesmo propuxémonos como contraparte de AQUILO (edición, produción cultural, xestión de residencias de 
escritores e apertura dun espazo de despregue creador) a construción virtual dun “laboratorio de formas de 
vida”, isto é, entendendo que os campos sociais contemporáneos preponderan formas de vida adscritas ao 
réxime do produtivo, e observando a inexistencia de espazos nos que unha posibilidade outra fora formada  
(apenas en espazos okupas, ou sistemas de vida artellados como ecoaldeas, ou comunidades intencionais),  
propuxémonos crear desde o mesmo interior da balea8 un espazo para a investigación nas diversas formas 
de alteridade vital, dándose isto desde o factor convivencial.  Na convivencia, entendemos desde o primeiro 
momento, créanse situacións de choque, interacción, conexión  (violenta, pacífica, neutral),  que permite a 
consolidación de novas liñas de interacción convivencial, entendidas estas como atmosferas propiciadoras 
(emocional,  persoalmente)  de  “situacións  experienciables”  totalmente  outras;  outras  con  relación  ao  
establecido como historicamente consolidado, o socialmente admitido e instaurado: iso que provén de NÓS. 
Nese sentido AQUILO converteuse nun experimento de formas de vida, e de como estas se desenvolven na  
súa interacción correlativa, no proxecto de vertebración dunha comunidade existencial compartida. Cremos  
así, pois, na “situación experienciable”, contra a lóxica habitual da situación determinada, concluída, fixada.  
Cremos n'AQUILO en contraposición a NÓS (mesmos).

4/ Crítica á razón produtivista da lóxica cultural contemporánea.  Desmarcamento  d'AQUILO 
das lóxicas  que articulan o capitalismo cognitivo (tamén a epistemocracia).

Comezamos este texto falando da relación entre o suxeito creador e a obra,  formulándonos unha 
posible  interrogación  outra sobre  tal  conexión,  sobre  tal  relación.  Para  a  nosa  vivencia  é  un  criterio 
fundamental esta interrogación, porque desmarca o propósito que nos forma de toda operación cognitiva e  
social que implique unha determinación capitalista. Naturalmente poderiamos afondar máis nisto, poderiamos  
darlle unha maior fondura, pero é importante entender que o cuestionamento sobre a relación existente entre 
o creador e a súa obra ten para   AQUILO   un interese só na medida en que   este cuestionamento t  ransforma a   

8 Temos en conta a violencia que isto implica, sabémolo. Agora ben, non poderá negarse que as catedrais, no dicir de Fulcanelli,  
tiñan un punto que unía a totalidade da estrutura. Sendo cuestións alquímicas, o certo é que confiamos en tal arcana maxia.  
Sabemos que a balea é unha imaxe, ou en todo caso que a balea está contida no seu propio cifrarse; por aí viría algo así como  
un desmantelamento. A arte que teña algo que dicir (no por-vir) atenderá este reclamo.



polaridade arte-vida nun proceso sintético no que é dado un eixo efectivo de artellamento de todo o proceder 
artístico.  Existe,  ben  o  sabemos,  unha  inmensa  rede  biopolítica  que  controla  as  nosas  formas  de  vida  
levándonos  a  un  proceder  vital  cuxa  cerna  propón  unha  exteriorización  do  suxeito  cara  a estruturas 
psicofísicas (formas de atender o mundo, e atender a realidade) nas que a obxectualización-obxectivización  
(Entäusserung, segundo Marx) se converten na base que sustenta o proceso. AQUILO está  á contra dese 
proceder. Agora ben, dirásenos que, neste tempo no que a totalidade envolvente do social (a trama biopolítica  
que nos forma) tende á rendibilización da existencia, un proxecto como o noso non ten lugar, e haberá un 
momento no que teremos que ceder e transformarnos noutra cousa. Proceso  a través do cal talvez nos 
teñamos que inserir nas tramas xa formadas do evento controlador da sociedade panóptica na que vivimos. É  
posible, pero sempre hai un vieiro oculto, algo que transcende toda regra consolidada, ese é un sendeiro para  
cabras, un sendeiro para ¿desertores? En fin, unha senda delicadísima que decorre polo medio de veigas, 
bosques e outeiros. Como din os anónimos autores de Chamamento, obra que demos a coñecer: “Queda só 
apostar  por que existe outra posibilidade, unha fina e sinuosa senda, suficiente para que nela poidamos  
camiñar, suficiente para que  todos aqueles que comprenden  poidan por ela camiñar e vivir”9. A que outra 
cousa pode aspirar a arte senón a ser a potencia transformadora mesma da vida? Como ben o entendeu ao  
seu xeito Nietzsche: todo o demais sobra, ou carece de importancia.

Rianxo, Outono 2013

9 Anónimo, Chamamento; Axóuxere Editora, Rianxo, 2011: p. 142.


