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EDITORIAL

Alteridade radical

Sempre pensando en ti, 
sempre repetindo contigo.

A tematización da Alteridade ao longo da liña que este colectivo desenvolve na historia 
da filosofía contemporánea –algo que pode ser de feito contraproducente– desprázase 
dende  o  concepto  de  acontecemento  –sexa  en  Heidegger  (Ereignis)  ou  Deleuze 
(L’evenement)– á concepción do tout autre en Derrida, o pulo de morte en Freud ou o 
goce do corpo en Lacan.
Escoller un camiño ou outro non será cousa banal e fará que a nosa visión varíe até 
facer irrecoñecíbel e incomparábel un punto con outro. Así, a nosa aposta de lectura, o 
noso xeito de ler, a nosa escolla do pensar conlevará repercusións alén do noso querer-
dicir ou querer-ler. 
No tema que nos ocupa, a apertura ou peche da relación entre o par conceptual mesmo-
outro e a súa oscilación ambivalente ou predilección por un dos dous termos marcará así 
mesmo as nosas aproximacións,  tamén no que refire  a sacar algún tipo de posición 
política ao respecto.

Houbo un tal Paco Vidarte que (des)tematizou a alteridade no pensamento francés da 
segunda metade do s. XX. Aquí recuperamos unha das súas máis lúcidas reflexións ao 
respecto do papel da deconstrución alén de todo dogmatismo.
O  seu  pensamento  –e  a  diferenza  que  xa  remarcara  no  seu  momento  entre 
deconstructivistas e derridianos– compleméntase coa entrevista que Proxecto Derriba 
realiza a Cristina de Peretti (Adirías Hauser), a tenor precisamente do “outro” Derrida, 
onde podemos ver cómo o tratamento dese outro sigue un rego que vai dende a propia 
tradución  á  feminidade  até  o  tratamento  dos  animais,  que  deixan  ver  cómo  esa 
alteridade é máis cotián que absoluta, metafisicamente falando.
Alén disto, unha temática especialmente fecunda para tratar a alteridade é a literatura de 
Ciencia-ficción, que tenta dun xeito representacional mostrar a desfeita da comprensión 
metafísica cando esta trata de apropiarse daquilo que excede a súa mesmidade. Aquí 
mostraremos os exemplos de Stanislav Lem e Samuel R. Delany, e as reflexións que de 

3



toda a temática fai Fredric Jameson no seu libro  Arqueoloxías do futuro –a piques de 
aparecer na súa tradución ao castelán– uníndoa coa problemática do desexo, temática 
presente aquí na súa relación co goce do corpo do outro na filmografía pornográfica.
.
A literatura, ademais, ten moitos outros exemplos de aproximación digna ás revoltas 
escuras da racionalidade. Entre tantos exemplos escollemos a Roberto Bolaño, pola súa 
unión alén do dito entre poesía e revolución, ou programa estético e político.

Con todo, na vertente estritamente política, comentamos a recente aparición en lingua 
castelán do libro de Slavoj Žižek Sobre a violencia, no que a alteridade radical cumpre 
un  papel  fundamental  na  vía  que  parte  da  psicanálise  lacaniana,  posición  relevante 
tamén en varios artigos que se inclúen neste número. Mais esa pescuda de  retombeés 
politiques a marcamos tamén na “Carta a un preso vasco “ de J. M. Ripalda, quen o que 
fai  precisamente  é  petar  na  porta  daquilo  que  resiste  á  tentativa  de  apropiación  do 
Estado, daquilo que se procura esmagar dende o centro e que non pode senón facerse 
máis forte alí  onde o Estado mostra o feble que é.  Por iso, faise necesario traballar 
outros camiños, outras posibilidades de acción que non tomen o castigo como único 
acto xusto, que asuman que a  presunción de culpabilidade encerra no seu cerne esa 
alteridade radical respecto á cal cabe facer xustiza, algo que só pode ter lugar perante ao 
outro singular, e se en algo consiste é precisamente en asumir esa alteridade que nega a 
validez da propia lei.  Aí ocorre ese axustamento polo que loitan os movementos de 
esquerda.

Queremos  con  esta  escolma  facer  unha  primeira  e  provisional  aproximación  a 
semellante  temática,  sen  máis  pretensión  que  a  de  artellar  filosofía  contemporánea, 
literatura e política, se é que estas distincións aínda teñen algún tipo de sentido para 
metafísicos conservaduros.
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DOCUMENTOS

Dunha certa cadencia en deconstrución. Paco Vidarte
Neste texto Vidarte aposta por facer unha lectura conxunta das temáticas ligadas ao 
acontecemento e á  différance en Derrida collendo como concepto (des)artellador o de 
síntoma,  aparecido de golpe –logo de ben poucas ocasións– nunha intervención que 
Derrida  fai  precisamente  a  tenor  do  acontecemento.  Partindo disto,  Vidarte  postula, 
dende a súa predilección pola parella conceptual Lacan-Derrida pola (im)posibilidade 
dunha cadencia no que refire ao mecanismo diferencial e acontecemental, unha lectura 
innovadora  e  revolucionaria  para  todo  o  que  procure  novidades  no  pensamento 
deconstrutivo.

Contrabando. Alteridade alén da soberanía. Oskar Hauser 
Por que a alteridade aparece vencellada aos fenómenos da repetición?,  preguntábase 
Freud. Algo hai que sempre volve, quizais só coma o retorno do reprimido, pero esa 
reiteración  nunca  é  exactamente  igual. En  Lacan  a  función  protectora  da  pantasma 
fronte á castración, e a súa cualidade fundamental de lle permitires ao suxeito soste-lo 
seu  desexo  supuxo  un  marco  importante  na  evolución  do  seu  traballo.  En  xeral 
enténdese que a súa función expresa o modo peculiar da relación do suxeito co gozo, 
aínda que de forma distorsionada.  No ronsel  de Lacan,  Žižek explorou este camiño 
extraendo unhas consecuencias políticas que non forman parte da clínica habitual, a idea 
de pantasma como relación do suxeito co gozo a través do desexo, e a pulsión entendida 
como un alén da castración simbólica, un desvío propio do Real. Do mesmo xeito que 
todo obxecto positivo de desexo se perdería no baleiro da Cousa imposíbel, derívase 
diso que todo axente político positivo non fai máis que ocupa-lo baleiro no centro do 
poder.

Introdución  á  alteridade  na  Ciencia-ficción.  O  exemplo  de  Stanislav  Lem.  Sören 
Hauser.
A  liña  da  que  parte  este  artigo  é  a  do  desenvolvemento  da  homoxeinización 
postmoderna que dá lugar á redución da diversidade, o misterio e a apertura cara a un 
modelo  científico-racional  que exclúe  por  si  mesmo toda  marxe  de contrariedade  e 
discrepancia no afán desmedido de comprender a toda costa. 
Se collemos este fío e o levamos cara ao material da ciencia-ficción atopámonos cuns 
intres no que o que se describe é a continua expansión da  racionalitas na procura de 
outras paraxes nas que despregar as súas tenaces.
Así, por este camiño,  é o devandito  afán de totalidade e cerrazón do sistema o que 
invariabelmente leva con seu o feito de darse de fociños con todo aquilo inaferrábel á 
sistemática comprehensiva.  

Nostalxia polo nunca foi. Porno vs. O imposíbel. Fausto Alzati Fernández
Dende  unha  perspectiva  postmetafísica,  o  autor  tira  unha  liña  repasando  tódolos 
aspectos do desexo que a pornografía e erotización pretenden levar consigo, tamén no 
que refire á manipulación dos mesmos como, especialmente, a tentar apresar algo que 
pola súa propia constitución non pode senón fuxir de si. Esta é a caracterización do 
imposíbel desexo que o autor rastrexa nas manifestacións tecnolóxicas que pescudan o 
goce do corpo do outro, como se a súa realidade estivese ao alcance da mesmidade, 
como se puidese facer algo máis que reflectir o alleo do que forma parte.
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DOCUMENTOS

DUNHA CERTA CADENCIA EN DECONSTRUCIÓN (I)

Paco Vidarte

A tódolos amigos e amigas que atopei 

en Buenos Aires nunhas Xornadas 

Internacionais por amor a Derrida

Síntoma: “Cando escribo ‘o que me interesa’, non só designo un  obxecto de interese, 

senón o lugar no medio do cal estou, e precisamente ese lugar que non podo desbordar 

ou  que  me  parece  proporcionar  até  o  movemento  para  ir  alén  del  ou  fóra  del”1.

Hai quizais demasiado tempo que barrunto certa cadencia na deconstrución de Derrida 

e que, até hai moi pouco non me atrevín a abordar, a perseguir, a interrogar, a localizar, 

mesmo a  interpretar2.  Sei  que a  devandita  cadencia  quizais  sexa  máis  miña  que de 

Derrida, ou pode ser que sexa miña porque lla tomei prestada sen decatarme, que el me 

arrastrase na súa cadencia, como sen dúbida ningunha aconteceu, e agora queira eu, á 

miña vez, escandalizar a quen me fixo caer a min primeiro e, de paso, a algúns cantos 

deconstrutivistas escasamente proclives a que ninguén veña a falar dos seus síntomas, 

atribuíndollos a Derrida, con non se sabe moi ben que escuros fins. Por se fose pouco, 

ademais  creo que esta  cadencia  sintomática  non é  algo sobrevido en  deconstrución, 

coma se afectase con posterioridade a un pensamento xa constituído. Hai certa cadencia 

en deconstrución dende o comezo, dende os primeiros escritos de Derrida, que sempre 

me seduciu e chamou poderosamente a miña atención. Aínda que é certo que, só moito 

tempo despois, tras a lectura dunha intervención de Derrida nun seminario celebrado en 

1 DERRIDA, J.: “Ja, ou le faux-bond”, en Points de suspension. Paris, Galilée, 1992, p. 72.
2 Fixen unha primeira abordaxe, precipitada,  asistemática,  oblicua e nada exhaustiva do “síntoma” en 
deconstrución  no  meu  artigo:  “Derriladacan.  Contigüidades  sintomáticas”,  en  PERETTI,  C.  & 
VELASCO, E.: Conjunciones. Madrid, Dyckinson, 2007. Pódese consultar tamén este artigo na páxina de 
internet de Horacio Potel “Derrida en castellano”:
http://www.jacquesderrida.com.ar/comentarios/derridalacan.htm
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Montreal en 1997, e que se converteu en fetiche para min, puiden ou non tiven máis 

remedio que reler, mesmo resignificar, “toda a súa obra” après-coup arrepiado por un 

termo,  o  “síntoma”,  que  aparece  fugazmente  na  devandita  intervención,  a  raíz  dun 

discurso acerca da posibilidade de dicir o acontecemento. Un discurso que mentres o 

seguimos sóanos a coñecido xa, a cousas sabidas, lidas con anterioridade unha e mil 

veces: o inanticipábel do acontecemento que interrompe calquera horizonte de espera, a 

lóxica da visitación e do convite, a hospitalidade, a inadecuación de dicir  constatativo 

ou performativo para facerse cargo do acontecemento, etc.

Pero  de  pronto  subitamente,  en  resposta  a  unha  pregunta  da  sala  sobre  o  título  do 

seminario que os congregaba e o seu enunciado en infinitivo: Dire l'événement (Dicir o 

acontecemento),  Derrida déixase caer con algo absolutamente novidoso en relación ao 

que até entón dixera acerca da posibilidade imposíbel de dicir o acontecemento; abre de 

modo insólito, sorprendente, inesperado o abano retórico ao que nos tiña acostumado 

cando se trataba de falar do acontecemento; sería moi doado engadir pola miña banda 

que fai gala dun dicir performativo, pois o que vén a dicir, polo menos para min, supón 

todo un acontecemento en  deconstrución, as súas palabras caen repentinamente,  elas 

mesmas  acontecen,  cáennos  enriba,  tómbannos,  fan  síntoma  ao  enunciar  o  termo 

“síntoma” neste  contexto  e  deste  modo.  Unha verdadeira  precipitación,  até  dezaoito 

veces  repite  o  termo  síntoma  ou  algún  outro  termo  derivado  (sintomatoloxía, 

sintomatolóxico, sintomático) nun ballón de apenas cincuenta liñas que nos colle por 

completo desprevidos. Velaquí o texto, que cito extensamente, para volver sobre el máis 

adiante:

“Pero esta impersonalidade do infinitivo [dicir o acontecemento] ten dado que 
pensar,  en particular,  que alí  onde ninguén está  presente,  ningún suxeito  de  
enunciación  para  dicir  o  acontecemento  segundo  os  diferentes  modos  que  
evoquei, hai un dicir que xa non está en posición nin de constatación, nin de  
teoría, nin de descrición, nin baixo a forma dunha produción performativa, senón 
baixo o modo do síntoma. Propoño a palabra síntoma como outro termo, alén do 
dicir verdadeiro ou da performatividade que produce o acontecemento. [...] Alén 
de tódalas verificacións, de tódolos discursos de verdade ou de saber, o síntoma 
é  unha significación  do acontecemento  que ninguén controla,  que ningunha  
conciencia,  que ningún suxeito consciente pode apropiarse ou controlar. Nin  
baixo  a  forma  da  constatación  teórica  ou  xudicativa,  nin  baixo  a  forma  da  
produción performativa. Hai síntoma [...] Alén da significación que cada un de 
nós pode ler aí, mesmo enunciar, hai síntoma. Mesmo o efecto de verdade ou a 
procura da verdade é da orde do síntoma. Acerca destes  síntomas pode haber  
análise. [...]
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Alén de todo isto, hai  sintomatoloxía: significación que ningún teorema pode 
esgotar. Poñería en relación esta noción de síntoma, que querería subtraer ao seu 
código  clínico  ou  psicanalítico,  co  que  acabo de  dicir  da  verticalidade.  Un  
síntoma é o que cae. O que nos cae enriba. O que nos cae enriba verticalmente é 
o que fai síntoma. Hai, en todo acontecemento, segredo e sintomatoloxía. Creo 
que Deleuze fala tamén de síntoma ao respecto. O discurso que se axusta a este 
valor de acaecemento do que falamos  é sempre un discurso  sintomático ou  
sintomatolóxico, que debe ser un discurso sobre o único, sobre o caso, sobre a 
excepción [...] O acontecemento debe ser excepcional e esta singularidade da  
excepción sen regra non pode dar lugar máis que a síntomas”3.

Descoñezo que impresión pode recibir o lector ao ler esta cita, que sempre pode rematar 

como un “resto que simplemente se pode  non ler”4. A min fíxome tremer, porque me 

tropecei  fortuitamente  con ela,  todo o fortuitamente que un  scholar pode tropezarse 

cunha  cita,  xustamente  cando  trataba  de  esclarecer  as  contigüidades  do  discurso 

deconstrutivo e  o  psicanalítico;  por  iso  produciu  en  min  esta  visita o  maior 

estremecemento, coma se eu, dende entón, sempre estivese, sempre fora, logo, a invitar 

a  Derrida a  dicir  aquilo.  Descoñezo que reacción  houbo no seminario  de Montreal. 

Tampouco estou ao tanto do que os  deconstrutivistas máis  avezados poidan pensar ao 

ver a Derrida inaugurando quizais un termo en deconstrución que até entón utilizara de 

pasada,  aquí  e  alí,  pero  botando  man  do  seu  significado  corrente,  o  que  todos 

entendemos normalmente, sen deterse demasiado nel nin lle conceder maior relevancia 

terminolóxica para os seus propósitos. Non estamos ante un hapax. Nin moito menos. 

Pero considero que no contexto desta cita, a insistencia machuconamente repetitiva que 

fai  do  termo  síntoma,  o  lugar  estratéxico  que  se  lle  concede  como  “dicir”, 

3 DERRIDA,  J.:  “Une  certaine  possibilité  impossible  de  dire  l'événement”,  en  DERRIDA,  J.  & 
SOUSSANA, G. & NOUSS, A.:  Dire l'événement, est-ce possible?  Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 104-
106 (Eu subliño e poño corchetes). Debo excusarme por repetir aquí case integramente esta larga cita que 
xa consignei  no artigo citado máis arriba.  Fágoo por interese persoal,  académico, político para dala a 
coñecer, repetila para que se lea, para que outros a lean e se pronuncien sobre ela, para seguir tendendo 
pontes  entre  deconstrución  e  psicanálise,  para  evitar  que  pase  desapercibido  o  dicir  do  síntoma  en 
Derrida,  implicarme  na  súa  res(is)tance,  na  súa  biodegradabilidade,  aínda  que  “as  'cousas'  non  se 
'biodegradan' como un podería desexar ou crer”. Do mesmo modo, por seguir escusándome, ao tempo que 
desenterro  fermosas  citas  de  textos  esquecidos:  “Un  dos  xestos  máis  necesarios  dun  entendemento 
deconstrutivo  da  historia  consiste  máis  ben  (este  é  o  seu  auténtico  estilo)  en  transformar  as  cousas 
exhibindo  escrituras,  xéneros,  estratos  textuais  [...]  que  foron  rexeitados,  reprimidos,  desvalorizados, 
aminorados,  deslexitimados,  agochados polos cánones hexemónicos [...]  Dende este punto de vista,  a 
interpretación e a escritura deconstrutivas irían da man, sen ningunha misión soteriolóxica, para 'salvar', 
en  certo  sentido,  herdanzas  perdidas.  Isto  non  se  leva  a  cabo  sen  unha  avaliación  en  contrapartida, 
particularmente,  política.  Un  non  exhuma  calquera  cousa.  E  mentres  un  exhuma,  transforma” 
(DERRIDA, J.: "Biodegradables. Seven Diary Fragments", en Critical Inquiry 15, Verano 1989, p. 819 e 
821).
4 DERRIDA, J.: Glas. Paris, Galilée, 1974, p. 20b. (Derrida citando Saint Genet).
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“significación”, “discurso que se axusta ao valor” do acontecemento fan desta pasaxe un 

caso excepcional,  non sei  se até o punto de que este artigo deba inclinarse por “un 

discurso sintomático ou sintomatolóxico, que debe ser un discurso sobre o único, sobre 

o  caso,  sobre  a  excepción”.  Un  artigo-síntoma  por  facerse  cargo  da  excepción,  do 

“único  en  canto  que  é  substituíbel,  a  singularidade  en  canto  que  é  repetíbel”5 que 

constitúe esta cita.

Quizais, peut-être. Só que ao dicires quizais seguimos entrampados, como ao principio, 

proporcionándonos o síntoma o movemento mesmo para ir alén del ou saír fóra del, 

porque: “esta categoría  do ‘quizais’,  peut-être,  entre posíbel e imposíbel,  pertence á 

mesma configuración que á do síntoma ou á do segredo”6. Síntoma, quizais, segredo, o 

posíbel-imposíbel...:  Derrida deixa  caer  xuntas  todas  estas  palabras,  nunha  mesma 

cadencia  que  as  metonimiza,  ponas  unhas  a  carón  doutras,  contaminándoas.  É  esta 

operación  diseminante que  se  esboza  aquí  do  lado  do  síntoma  a  que  me  ocupará, 

seguindo o rastro desta cadencia sintomática por algúns, moitos, textos derridianos co 

múltiple propósito de esclarecer, perfilar, configurar, até inventar o que poida significar 

a noción de “síntoma” en Derrida neste texto e alén del, xa que, como el mesmo di, non 

a  emprega  segundo a  acepción  do “código clínico  ou psicanalítico”7.  Até chegar  ás 

escasas  pautas  que  se  suxiren  neste  texto,  non  hai  con  anterioridade  unha 

sistematización, unha  paleonimia, un traballo do termo “síntoma”, aínda que haxa un 

5 DERRIDA, J.: “Une certaine possibilité...”. Op. cit., p. 107.
6 Op. cit., p. 106.
7 Creo que, pese a esta desmentida de Derrida acerca do uso non clínico nin psicanalítico que quere facer 
da noción de “síntoma”,  iso resulta ate  certo  punto,  senón de todo, imposíbel.  Non repetirei  aquí as 
pasaxes en que Derrida realiza enunciados semellantes sobre a súa relación coa terminoloxía psicanalítica 
e coa psicanálise en xeral do tipo: “A pesar das aparencias, a deconstrución do logofonocentrismo non é 
unha  psicanálise  da  filosofía"  (DERRIDA,  J.:  “Freud  et  la  scène  de  l'écriture”,  en  L'écriture  et  la 
différénce. Paris, Seuil, 1967, p. 293). A necesidade de expresar este distanciamento di moito. E xa non se 
pode ler este tipo de frases, Derrida tampouco o permite, facendo caso omiso da psicanálise. Esta suposta 
inocencia prepsicanalítica perdeuse ou está de máis. Se non fora pola psicanálise, cal sería o destino do 
termo “síntoma”?, sería posíbel nin tan sequera falar del, revisitalo, exhumalo, libralo de adherencias non 
desexadas,  existiría  na  terminoloxía  filosófica  como  algo  máis  que  un  resto  epicúreo  á  deriva?  É 
imposíbel sabelo, pero si creo que a lonxevidade e o cotián da noción de “síntoma” é impensábel hoxe en 
día sen a psicanálise. Tampouco comprendo que sentido ten −moito menos en deconstrución− unha noción 
de “síntoma” purificada, pirificada de calquera contaminación psicanalítica ou clínica, isto é, incinerada, 
reducida a cinzas. Polo demais, subtraer o síntoma do clínico, nisto ponse de manifesto o apresurado e 
disculpábel  da  resposta  oral  de  Derrida,  supón  desvinculalo  precisamente  do  klinamen,  o  que  é 
reivindicado noutros lugares por Derrida como un aspecto crucial do que el entende por síntoma (Cfr. 
DERRIDA,  J.:  “Mes  chances:  Au  rendez-vous  de  quelques  stéréophonies  épicuriennes”,  en  Cahiers  
Confrontation 19, Primavera 1988, passim). Pola miña parte, eu véxome incapaz de non presupoñer un 
coñecemento da psicanálise, de Freud e, sobre todo, de Lacan no que ao síntoma se refire para poder 
abordalo con algún garante. Se me ocupei do síntoma en Derrida foi sen dúbida por unha familiaridade co 
saber psicanalítico que me permitiu, obrigou a serlle hospitalario na miña lectura.
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uso do síntoma na súa acepción máis vulgar e cotiá, freudiana as máis das veces, ao lado 

dalgunhas outras ocasións onde si se fai fincapé sobre todo na súa etimoloxía do que 

“cae”,  “tombe”.  Alén  do  rastrexo  do  termo  “síntoma”  nas  súas  aparicións  máis 

significativas, o que, salvo excepcións, carece de interese por non ser un termo ao que 

Derrida lle dese importancia nin revestise de peculiaridade ningunha, aquilo que guiará 

o meu discurso é a cadencia ou a sintomaticidade da escritura  derridiana, como dende 

moi  temperán  se  achan  os  seus  textos  impregnados  desta  clínica,  do  klinamen,  do 

skándalon,  de toda unha retórica que é moito máis que unha retórica –é un dicir do 

acontecemento, do resto–, de todo o que, en Glas por exemplo, cae, tombe, da chance e 

o  pas de  chance do síntoma; unha retórica que ten que ver, ou que eu quero poñer a 

carón do enorme esforzo de desafío da mímesis e do dicir trópico que Derrida levou a 

cabo na Mitoloxía branca, en A retirada da metáfora, en A diseminación; que teñen que 

ver metáfora e síntoma, mímesis e síntoma... en canto dicir do acontecemento? Á fin, o 

que tratarei de esbozar será unha lectura sintomática ou  sintomatolóxica, agardo que 

non  constatativa nin  performativa,  dalgúns  textos  de  Derrida,  como  un  convite  a 

pensalos dende o “síntoma en  deconstrución”,  tarefa  complexa,  que non pode sacar 

forzas  máis  que  de  si  mesma,  obstaculizarse  a  si  mesma,  pois  só  na  relectura  dos 

devanditos  textos se logrará  quizais  inventar après-coup a  noción de síntoma á que 

Derrida apunta sen estenderse máis,  nunca,  sobre ela,  inventar o que  Derrida quixo 

apreciar no síntoma, na súa escritura sintomática, na escritura como síntoma: repetición, 

compulsión, iterabilidade, azar, klinamen, intraducibilidade, resto, caso, acontecemento, 

singularidade,  disxunción,  segredo,  double bind,  verticalidade,  imprevisibilidade, 
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indicidibilidade,  enxerto,  costura8,  citabilidade,  Unheimlichkeit,  ex-apropiación, 

estrictura, indeconstrutíbel...

O síntoma como retirada da metáfora

Escándalo. Que nos fai tropezar e caer. Nada máis comezar. Derrida é un especialista en 

escándalos.  Un acróbata (skandálistês) que desafía a caída agarrado ao seu trapecio, 

outra acepción de escándalo. Case me atrevería a dicir que non entendo a deconstrución 

sen o escándalo, sen aquilo que (a) derruba e (a) fai caer a cada paso interrompendo a 

súa marcha,  a súa continua cadencia.  Hai certa recorrencia do termo escándalo e de 

certa retórica da trampa, da caída, do tropezón na escritura derridiana sen a cal (non) se 

tería de pé, ou polo menos daría lugar a outra deconstrución moi diferente. Hai textos 

por completo impregnados deste andar pesaroso, a tropezóns que fan moi característico 

un dos estilos de Derrida, cando mete o estilo, a panca, o bastón, o suxectil [subjectile], 

o pau entre as rodas do discurso “das” metafísicas, debedoras dunhas metafóricas que 

non cesa en facer cambalear, interrompendo o seu pherein, precipitándoo: “O suxectil, 

lugar da traizón, semella sempre un dispositivo de aborto, dá lugar a un desvío que ante 

todo deforma por precipitación, que fai caer, tombar, tamén a cabeza en primeiro lugar 

('skándalon')  [o  francés  di  'achoppement',  que  traduzo  aquí  por  skándalon].  Caída 

prematura,  lapso,  prolapso,  expresión,  excremento,  neonato suplantado,  deformado e 

8 Por se acaso se me esquece, ou non me queda tempo, a tópica  derridiana da escritura como enxerto, 
“escribir quere dicir enxertar” ou como costura que non se mantén ou se (des)cose, que atopamos en La 
dissémination, poderían poñerse a carón da sintomática que rexería a escritura do acontecemento: por que 
hai enxertos que (non) agarran ou costuras que se (des)cosen é unha pregunta difícil de responder en 
deconstrución, unha deconstrución sempre en garda contra o todo vale, anything goes, cunha dificultade 
que estribe quizais tamén no porqué da conxunción do síntoma, por que hai síntoma, en que radica a forza 
do  sín-, do con, do que cae xuntamente sen ter nada que ver, tan só esta cadencia? Non entenderemos 
nada da costura nin do enxerto se non os poñemos a carón do síntoma. Paréceme, polo demais, que o 
síntoma consegue liberar a estas metáforas tan clásicas do enxerto vexetal ou do tecido (da inseminación 
tamén)  da  carga  de  voluntariedade,  da  violencia  subxectiva  que  seguen  portando,  mesmo  de 
naturalización ou de usura. Remitir o segredo do texto, da lectura, da escritura, ao agarre do enxerto ou á 
solidez dunha costura non deixa de ser unha quella sen saída, unha metáfora provisional que non satisfai a 
ninguén, polo menos a min non. Hai sintomatoloxía en toda extracción textual, en toda “cita”, no seu caer 
nun ou outro contexto. O contexto, a insaturabilidade do contexto, obedecen a unha sintomatoloxía. Direi 
aquí, moi frouxiño, isto: non hai nada fóra do texto porque todo é con-texto–sín-toma insaturábel, acaso 
sín-toma  e  con-texto  non  poden  funcionar  como  termos  equivalentes,  en  tradución?,  non  hai  na 
textualidade xeral e sen bordos unha cadencia sintomática?, a cita, a  citabilidade como sintomatoloxía 
textual?
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desviado, dende entón tolo de nacemento, tolo de desexo por renacer”9. A deconstrución 

só se  escribe  sobre  un  suxectil “à même a  peu”,  na pel  mesma –coma o síntoma– 

tramposo, que se pon a cambadela a cada paso, dando lugar a un discurso lapsario, por 

suposto, sintomático. Hai sempre algo que interrompe, curta, tumba, precipita, arruína, 

desvía,  fai  fracasar,  ameaza:  “O  entremeterse dun  suxectil [...]  velaí  quizais  o  que 

importa”10. O entremeterse da ruína, da cinza, do resto, do desvío postal, da promesa 

susceptíbel de traizón, do intraducíbel, do nomadismo, do indeconstrutíbel quizais: non 

hai  deconstrución sen  algo  que  se  lle  entremete  sempre  e  lle  impide  a  marcha,  a 

obstaculiza,  ao  modo  da  máis  singular  resistencia  en  deconstrución.  Seguramente 

debería expresalo doutro xeito, pero se hai unha retórica do escándalo en deconstrución 

e se pode falar dela e dende ela, é até certo punto escusábel dicilo así. Se, de novo 

falando audazmente, hai algo que se entremete en deconstrución, que (se lle) resiste, é 

xustamente  o  skándalon e  todo  o  campo  semántico  que  o  acompaña  referente  á 

verticalidade, á caída, ao lapso, á precipitación, á chance, ao klinamen, ao excremento, 

ao resto-tumba, ao síntoma en definitiva.

Lignées é un escrito peculiar de Derrida, unha colección de fragmentos, aforismos ao pé 

dunha serie de debuxos a tinta chinesa de Micaëla Henich. Esta entregou os devanditos 

debuxos a cinco autores, douscentos a cada un, para que escribisen sobre eles, quedando 

os  tres  últimos  sen  comentar.  No  fragmento  número  912  atopamos  esta  mención 

explícita do skándalon: “O 'skándalon' –que sempre é de pedra e fai sempre referencia á 

caída, se non á caída de pedras, e isto non é máis que unha longa narración petroglífica, 

unha  serie  ininterrompida  de  historias  interrompidas–,  sabede  que  non  se  reduce  á 

singularidade  dalgún  crime  disimulado,  a  algunha  substitución  de  nome,  a  algunha 

mentira, disimulación ou prexuízo inconfesábel. O escándalo é que toda posíbel culpa e 

toda confesión pode aloxarse nestas casas, a vosa, a súa, a miña, a deles. Ela instalou 

unha máquina de proxección e de protección (parábola e paracaídas) cara á que un se 

proxecta  necesariamente  caendo  nela,  para  caer  nela,  como  nunha  trampa,  para 

precipitármonos”11. O escándalo non é redutíbel á continxencia dun accidente evitábel, 

9 DERRIDA, J.: “Forcener le subjectile”, en THÉVENIN, P. & DERRIDA, J.: Antonin Artaud. Dessins et  
portraits. Paris, Gallimard, 1986, p. 80.
10 Op. cit., p. 60.
11 “Lignées”, en HENICH, M. y DERRIDA, J.: Mille e tre, cinq - Lignées. Paris. William Blake & Co. 1996, 
#  912  (ao  non  estar  numeradas  as  páxinas  desta  obra,  citamos  o  número  correspondente  á 
ilustración/parágrafo).
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algo que pode sobrevir ou non, un mal exterior, como quixo facer o logofonocentrismo 

coa  escritura,  é  unha  posibilidade  necesaria  que  se  aloxa  en  todo  decurso,  en  todo 

traxecto. Non é un crime, unha mentira, un prexuízo, unha traizón puntual, é a ruína, o 

mal de arquivo, o desvío que afecta a calquera envío. Xa, dende sempre. Cando ça se 

déconstruit, hai que facerlle caso, caer na conta. O último fragmento desta serie dío de 

xeito peculiar: “K [en francés “K” é indistinguíbel de “cas”, caso]: literalmente todo 

aquilo do que é o caso (caída, síntoma, clínica, cadencia, échéance, ritmo, casuística) e 

a  casa [case]  (lei,  nome,  casa,  familia,  liñaxe,  xeración,  sepultura,  caixa forte,  selo, 

labirinto ou xogo da curuxa). Pirámide, tomba de reis, acantilado, verticalidade, faciana 

do descoñecido esculpido na pedra”12. O que fago quizais non sexa máis que rastrexar 

este caso, este cas, esta “K” en deconstrución, como acontece tamén con certo “gl”, “cl” 

en  Glas,  exemplo  onde os  haxa do que eu entendo por  unha escritura  ou por unha 

deconstrución sintomática. En  Glas, como en  Lignées, asistimos a unha escritura que 

xoga  escandalosamente  co  síntoma  como  estratexia,  deixando  caer  un  a  carón  dos 

outros, xuntamente, sen “ter nada que ver” textos, columnas, axexadoiros, autores, citas 

ou debuxos a tinta que levan un pé de escritura asinado por  Derrida: “‘Nada que ver’ 

significa aquí que entre o que escribo e o que ela escribe, entre o que digo e o que vós 

vedes, non hai nada que ver”13.  Escribir  xuntando o que non ten que ver,  pero, non 

obstante, fai síntoma, algo pasa, algo acontece, algo ten lugar, acontece: “aKec”, como 

podería  escribir  precipitadamente  nun  SMS un adolescente  en  deconstrución,  le  cas 

échéant.

Escándalo  da  metáfora.  Despois  de  moitos  rodeos  deixo  caer  abruptamente  e  sen 

disimulos  unha pregunta,  ou unha afirmación,  inxenua,  espida,  indefensa,  retíroa xa 

antes de dicila, e por iso tanto máis malévola: o síntoma é a retirada da metáfora, a 

retirada da metáfora (non) deixa lugar (máis que) ao síntoma. [Hai aí clínica, algo que 

subxace a todo canto digo aínda que só o declare entre corchetes: un xogo do real e a 

faciana  imaxinaria-simbólica,  a  (im)posibilidade  de  pensar  en  deconstrución un 

discurso, sobre o real do acontecemento, que non fora da faciana, unha cadencia do real 

tamén, etc.]. Fago xa a tirada de dados completa, deixo que caian todos sen reservar 

ningún no gobelete: hai unha retirada da metáfora na escritura de Derrida?, que foi da 

12 Op. cit., # 1000 [Os corchetes son meus].
13 Op. cit., # 931.
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metáfora en deconstrución dende A retirada da metáfora de 1978?, (por que non) hai 

unha metafórica do acontecemento?, acaso a metáfora, mesmo en re-tirada, no seu re-

trazarse  non pode  apuntar  sequera  ao  acontecemento?,  podemos  dicir  que  hai  unha 

caída do metafórico, un acaecer do metafórico na retórica derridiana: a metáfora-tombe, 

a metáfora re-tírase, a metáfora re-trázase, a metáfora re-tombe ?, e que o seu lugar –se 

é que a retirada da metáfora deixa un lugar ou impide todo ter lugar, toda trópica–, véno 

a ocupar o síntoma?, acaso o que se retira é unha trópica metafórica horizontal que cae, 

re-tombe, se inclina, se vence en favor de certa verticalidade sintomática?, pode facerse 

unha metáfora cargo da irredutíbel cadencia dunha tirada de dados?, até onde é posíbel 

“forcener o  suxectil” da metáfora, levar ao límite “o alcance (portée) dun soporte”14 

metafórico sen ficar fechado na liñaxe da  ferencia, do portar, do  Tragen?, farémoslle 

dicir a Derrida que o que nunca ten lugar, sen perdelo, sen destruílo, sen reducilo, sen 

anulalo é  a  ferencia dun acontecemento?,  e que acaso a  cadencia  do  arribante sexa 

preferíbel á súa ferencia?, sintomatizar o acontecemento antes que soportalo?, metáfora 

do síntoma ou síntoma da metáfora? Todas estas cuestións son demasiado brutais e non 

poden ser respondidas simplemente cun si ou un non. Nin o pretenden. Sinxelamente 

pareceume o modo máis económico, máis sincero, de expoñer a inquedanza, a sospeita 

que me asaltou relendo  A retirada da metáfora, porque cando, ao ler, algo comeza a 

roldarnos a cabeza, até tomar corpo e caer de súpeto como unha lousa, non o fai de 

forma prudente,  cortés,  ben formulado nos termos máis precisos e menos ofensivos, 

senón que nos bombardea violentamente, sen agardar á reflexión, a medio camiño entre 

a idea xenial e a parvada. En todo caso serei culpable de ter confundido unha parvada 

das moitas que se nos veñen á cabeza, que xamais deberían aparecer nun artigo, cunha 

idea interesante, suxestiva.

Non sei até que punto unha sospeita debe ficar como sospeita, nin se pretendo fundar a 

miña sospeita, se parto dunha sospeita infundada para demostrar que non o era tanto 

seguindo unha estratexia cronolóxica de desvelamento, de fundar unha verdade que nun 

principio só foi sospeita. Coma se a sospeita fose menos que a verdade, unha verdade a 

medias, unha verdade impotente, unha verdade en pendes, unha verdade desprovista de 

rigor, unha verdade pouco esclarecida, unha verdade nova. Non obstante, fai falla seguir 

este rego, para deixar tranquilos aos que sempre crerán que a suspicacia non é máis que 

14 “Forcener le subjectile”, op. cit., p. 60.
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unha  verdade  mutilada  interesadamente.  Fundar  a  sospeita  e  permanecer  nela,  sen 

descansar  nunha  verdade  ao  final  do  traxecto  de  indagación.  Unha  sospeita  non 

cancelada pola verdade, allea ao continuo  veritativo. Lembra en certo modo a imaxe 

clásica da metáfora e a súa relación co concepto, que non a logra cancelar, suprimir, 

facela superflua. Quero expoñer aquí unha sospeita e sometela a unha usura que non 

logre convertela en verdade, aínda se se mostra como fundada. Sospeitar: mirar dende 

abaixo, desconfiadamente; pero sen despeito, non despectivamente: mirar dende arriba; 

e sen perder o respecto: mirar cara a atrás. Sospeitar por respecto, volvendo a cabeza a 

cada pouco, para velar  por aquilo  que miramos  dende abaixo,  porque a  mirada  que 

respecta  faino  oblicuamente,  hai  unha  declinación  da  mirada  que  rompe  a  súa 

horizontalidade, déixase caer para mirar dende abaixo. Non hai respecto na altivez do 

despeito. Acaso é posíbel o respecto sen a sospeita que nos forza a xirarnos para mirar 

cara  a atrás como unha forma de coidado, de cariño,  de vixilia?  Unha sospeita  que 

mantén  vivo  o  respecto,  certa  forma  de  respecto,  contaminándoo  de  amorosa 

desconfianza –a quen mira dende abaixo a lingua de quen está despectivamente arriba 

atribúelle  a  desconfianza.  Topoloxía  de  valores,  tropoloxía da  mirada,  trópica  do 

respecto: respéctote e por iso miro cara a atrás, porque sospeito, aínda que iso me deixe 

petrificado e ese sexa o meu salario por torcer dobremente a mirada... cara a atrás, cara a 

abaixo.

Onde nos conduce a metáfora? Ou, mellor, o que poida interesar máis é onde non nos 

conduce este transporte, a súa re-tirada, que quizais a debamos contemplar como outra 

forma máis de respecto e erixir no lugar desta retirada un trofeo cos seus despoxos, para 

conmemorar  a retirada da metáfora,  o seu volver  as costas  na derrota.  Até o trofeo 

(trópaion) que  monumentaliza a retirada da metáfora vencida é un tropo máis. Pírrica 

vitoria. Non obstante, é do que se trata aquí e, eu créoo, é tamén algo do que se ocupa 

Derrida: de certa cadencia en deconstrución que vén a interromper certa ferencia 

–quizais  poderiamos  dicir  certa  interferencia en  deconstrución.  Interrompela,  facela 

tropezar, tombala, caela, escandalizala. Unha cadencia que tomba e unha  ferencia que 

interfire.  Como  traducir  cadencia  por  ferencia?,  como  metaforizar,  interferir  a 

cadencia?, e viceversa?, ou máis ben trátase de poñer fin a este xogo?, redúcese todo ao 

esforzo  por  traducir  phero por  pípto,  ferencia por  cadencia,  metáfora  por  síntoma, 
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horizonte por verticalidade15? Ao mellor pasa algo imprevisíbel nesta tradución, como 

en calquera tradución, e cae un resto do que non poidamos falar pero será o único que 

nos terá interesado. Pode mesmo que asistamos a unha  intraducibilidade que supoña 

unha  interrupción,  un  corte,  unha  detención,  unha  parálise:  que  a  cadencia  corte-o-

circuíto  trópico da tradución metafórica.  Porque a cadencia  sexa capaz de interferir, 

interceptar o circuíto postal, o tropo, o (dia)pherein, o  ductus e rematar coa súa festa, 

suspendela, deixala colgada, non a deixar chegar a destino. Aínda que, quizais por ir 

matizando e perfilando un pouco o groseiro desta sospeita, debería mellor dicir que en 

deconstrución, ao meu xuízo, está en xogo un “insoportábel  double bind sintomático” 

entre esa certa  ferencia e esa certa  cadencia que veño apuntando: “Este  double bind 

(deixemos  esta  palabra  en  inglés,  xa  que  nomea  o  vínculo,  é  dicir  a  chamada  ao 

analysis,  o que non fai  a expresión  'double contrainte',  'dobre coacción'  coa que se 

traduce ás veces) non é a cuestión da análise mesma? Non é que sexa preciso asumir o 

double bind. Por definición un double bind non se asume, non se pode sufrir senón na 

paixón. Por outra parte, un double bind non se analiza nunca integramente: non se pode 

desfacer  un  dos  seus  nós  máis  que  tirando  do  outro  para  apertalo  aínda  máis  nese 

movemento que chamei a estrictura”16.

En calquera caso, non se trata de elixir entre síntoma e metáfora. A decisión está en (o) 

interdito,  o  discurso  deconstrutivo sería  este  interdito,  poderíase  situalo,  poñelo  en 

(este)  interdito,  de  onde  xurdiría  a  súa  imposíbel  tarefa  hospitalaria  para  dicir  o 

acontecemento. O acontecemento pon en dúbida á deconstrución, entre a súa ferencia e 

a súa cadencia, é a súa condición de (im)posibilidade. Eu quero ver, ademais, un leve 

klinamen, unha sutil inclinación nesta estrictura en interdito do lado da cadencia. Pero 

15 Esta forma de abrir a orella e estar atentos á retórica de phero e de pípto, do portar e o caer, forma parte 
tamén dunha estratexia deconstrutiva herdada e que Derrida leva a cabo excepcionalmente en “L'oreille 
de Heidegger. Philopolémologie (Geschlecht  IV)”, en  Politiques de l'amitié. Paris, Galilée, 1994. Aquí 
presta atención á semántica do phero, ao seu portée (porte, alcance, camada, xestación, etc.) en relación 
(rapport)  co  Tragen heideggeriano.  Ámbolos  dous  termos  constitúen  a  raizame  dunha  noción  tan 
fundamental como a diferenza: Differenz, Austrag. “A relación (rapport) entre estes dous alcances, portes 
(portées) de voz é máis que unha analoxía ou unha coincidencia” (Op. cit., p. 348). Creo que podemos 
atoparnos  aquí,  respecto  da  ferencia  e  a  cadencia,  cun  caso  de  alcance  similar  dentro  da  retórica 
deconstrutiva.  Esta  é  a  aposta  da  lectura  derridiana  respecto  de  Tragen e  phero nos  seus  usos 
heideggerianos: “Heidegger tende a querer protexer, xustamente contra unha certa latinización, a semántica 
alemana do  Tragen, Austrag, nachträglich, que seguimos aquí como problemática do  Unter-Schied ou da 
diferenza e que intento traducir na semántica latina do porte (como aspecto), da relación, da correlación, do 
porte, do portar a termo, do comportamento, etc., [...] Se «correlación» ten a mesma etimoloxía que o ferre 
da diferenza ou da referencia, así como de toda a familia do «porte», «portar», «relación», etc., vemos que se 
trata de subtraer o pensamento do Tragen e do Austrag a toda distinción relacional” (Op. cit., p. 351).
16 DERRIDA, J.: Résistances de la psychanalyse. Paris, Galilée, 1996, p. 51.
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isto é só o que eu creo ou quero ver, forzado quizais pola lectura da cita do comezo 

onde o síntoma aparecía  como o único discurso apto  para  portar o  acontecemento, 

mellor dito, ou dito non na familia de phero senón na do síntoma: competente, propicio 

para  dirixirse ao acontecemento.  Aquí a etimoloxía  silvestre,  única da que me sinto 

capaz,  dános  unha  sorpresa  inesperada.  Síntoma  vén  do  grego  sin-pípto,  caer 

xuntamente.  E  á  súa  vez  pípto (grao  cero  e  alongamento:  *pto-)  procede  da  raíz 

indoeuropea  pet-:  precipitarse,  voar.  Desta  mesma raíz  procede o verbo latino  peto: 

dirixirse a, pedir algo; do que se obtén, engadíndolle o prefixo “re”, nada menos que 

repetición17.  Co que a nosa sospeita  adquiriría  novos e  insólitos  voos a  partir  deste 

achado fortuíto, esta coincidencia ou este escándalo que nos agardaba no camiño. Re-

pet-ición sería herdeira de certa cadencia, albergaría un precipitarse, unha caída, estaría 

emparentada  directamente  co  síntoma:  pet-,  peto,  pípto,  repetición,  síntoma. 

Establecéndose  unha  filopolemoloxía entre  repetición-síntoma  e  diferenza-metáfora. 

Quizais debería determe aquí. Non teño moito máis que dicir. Esta é a miña hipótese, 

que  se  me  anticipou  precipitadamente,  aínda  que  quería  gardala  como  explosivo  e 

efectista peche deste artigo. As cousas nunca acontecen como un quere e o discurso 

recae casualmente segundo a ocasión, veña ou non ao caso. Polo menos xa sabemos 

todo  o  que  está  en  xogo  respecto  dunha  metafórica  ou  unha  sintomatoloxía  do 

acontecemento:  diferenza  e  repetición,  e  as  súas  respectivas  retóricas  familiares, 

disputándose o dicir  do acontecemento  como  ferencia ou cadencia.  E con iso,  dous 

estilos en  deconstrución, polo menos dous, dúas escrituras en  Derrida, a escritura da 

différance,  metafórica,  e  a  escritura  da  repetición,  sintomática:  diferir  ou  repetir  o 

acontecemento? Acaso é posíbel, ten sentido falar así, analiticamente, dunha estrictura, 

do  double bind entre diferenza e repetición e da imposíbel posibilidade desta ficticia 

disputa  para dicir  o  acontecemento?  Peut-être:  “O síntoma,  o  'peut-être',  o  posíbel-

imposíbel, o único en canto é substituíbel, a singularidade en canto repetíbel, todo iso 

parecen contradicións non  dialectizábeis; a dificultade estriba en axustar un discurso 

que non sexa simplemente impresionista ou sen rigor a estruturas que constitúen outros 

tantos desafíos para a lóxica clásica. Respondín á súa pregunta? ‘peut-être’”18.

17 Cfr. ROBERTS, E. A. & PASTOR, B.:  Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española. 
Madrid, Alianza, 1996. Pola súa parte,  phero remite á raíz indoeuropea bher1-. A fiabilidade das miñas 
inquisicións etimolóxicas limítase á consulta dalgúns dicionarios e pode dar lugar a erros de vulto nos 
meus legos rastrexos.
18 DERRIDA, J.: “Une certaine possibilité...”. Op. cit., p. 107.
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A retirada da metáfora comeza preguntándose: “Que pasa hoxe en día coa metáfora? E 

que é o que pasa por alto á metáfora? É un vello tema [...] Metaphora circula na cidade, 

transpórtanos como aos seus habitantes [...]  De certa forma –metafórica, claro está, e 

como un modo de habitar– somos o contido e a matérialidade dese vehículo: pasaxeiros 

comprendidos e desprazados por metáfora”19. Derrida mide ben o alcance da metáfora e 

non o subestima en absoluto, antes ben, parece que a metáfora o abrangue todo e que 

nada queda fóra dela: “Que pasa  coa metáfora? Pois ben, todo, non hai nada que non 

pase coa metáfora e por metáfora. Calquera enunciado acerca do que sexa que pase, 

incluída a metáfora,  se terá  producido  non sen metáfora  [...]  E que pasa por alto  á 

metáfora?  Nada,  por  conseguinte”20.  Se  calquera  enunciado  acerca  do  que  pase  se 

produce non sen metáfora, polo menos isto é o que Derrida dicía en 1978, que pasa co 

acontecemento? É posíbel dicir o acontecemento, o que pasa, non sen metáfora?, o dicir 

do acontecemento pasa por alto a metáfora?, dito na lingua da rúa, é posíbel (é preciso) 

pasar  olimpicamente  da  metáfora  para  dicir  o  acontecemento?,  o  síntoma  pasa  da 

metáfora? Esta é a cuestión. Á que non vou responder nunca directamente cun si ou cun 

non. Tan só me limitarei a unha exposición  tendenciosa de certos textos  derridianos, 

precipitarei unha cita tras outra e que cada cal entenda e escoite o que queira. O miolo 

do asunto é tal que Derrida trae a colación unha cita de Heidegger que ilustra a quella 

sen saída á que nos conduce a metáfora: “Das Metaphorische gibt es nur innerhalb der 

Metaphysik”,  sinalando  o  privilexio  que  sempre  se  lle  deu  a  este  tropo,  Heidegger 

incluído,  na  deconstrución de  dicir  metafísico.  Coma se  rematar  coa  metáfora  (con 

tódolos conceptos e metáforas de metáfora), proceder a unha retirada da metáfora (que 

non deixase tras de si ningún resto metafórico no seu re-trazarse) supuxese ter dado un 

paso fóra da metafísica (de tódalas metafísicas), ter posto un pé na marxe da filosofía. O 

que si é evidente é que a viscosidade desta trópica que invade todo discurso se acha 

contaminada por motivos que a deconstrución sempre tivo como brancos dende o inicio: 

a  oposición  entre  sentido  propio  e  figurado,  entre  sensíbel  e  intelixíbel,  o  valor 

económico,  a  usura,  o  desgaste  e  a  plusvalía  da  metáfora,  a  referencia  continua  ao 

campo da visión, da luz, do esclarecemento, do ollo, etc. Ditos motivos atopan unha 

19 DERRIDA, J.: “Le retrait de la métaphore”, en Psyché. Inventions de l'autre. Paris, Galilée, 1987, p. 
63.
20 Op. cit., p. 65.
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extrema  complicidade  no  discurso  heideggeriano acerca  do  acontecemento  como 

Ereignis, pero Derrida non pode quedar aí, nunha metafórica do Ereignis que non deixa 

de denunciar e que non comparte en absoluto. “O que vén como acontecemento: cal é o 

lugar, ter lugar, o acontecemento metafórico ou o acontecemento do metafórico?, que é 

o  que  acontece,  que  pasa,  hoxe  en  día  coa  metáfora?”21.  Événement métaphorique, 

acontecemento metafórico: que facemos con esta cita de Derrida?, como lela?, e como 

lela á luz desta outra cita, dita vinte anos máis tarde?: “O discurso que se axusta a este 

valor  de  acaecemento  do  que  falamos  é  sempre  un  discurso  sintomático  ou 

sintomatolóxico,  que  debe  ser  un  discurso  sobre  o  único,  sobre  o  caso,  sobre  a 

excepción”. Quizais a metáfora se leva mal co único, co caso, coa excepción. Cáelles 

mal. A metáfora non lle cae, nin ben nin mal, ao acontecemento.

Derrida non  emprega  a  catastrófica  expresión  “retirada  da  metáfora”  máis  que  no 

contexto da lectura  heideggeriana (da  epoché, do  velamento) que está a levar a cabo. 

Extraer esta expresión do seu contexto e paseala aquí e alá leva consigo os seus riscos. 

Non hai, falando con algo de rigor, unha retirada da metáfora en Derrida, alén do nome 

dun  artigo  seu,  do  nome  propio  dunha  intervención  deconstrutiva nun  texto 

heideggeriano.  A  retirada  da  metáfora  é  un  caso  singular  en  deconstrución.  Non 

xeneralizábel,  polo  menos  sen  tomar  moitas  precaucións.  Eu  nunca  falaría  dunha 

retirada da metáfora en Derrida, nin lle poñería este nome a un artigo asinado por min. 

O nome que decidín  poñer  a  este  escrito  xa  o sabemos:  “Dunha certa  cadencia  en 

deconstrución”. E iso é o único que me interesa polo momento: sinalar que se Derrida 

quere poñer a proba a invención terminolóxica que supón o termo retrait como “o máis 

propio  para  captar  a  maior  cantidade  de  enerxía  e  de  información  no  texto 

heideggeriano”22, eu, pola miña banda, e seguindo o seu ronsel, quero poñer a proba a 

cadencia como cabeza lectora dalgúns textos  deconstrutivos e, quizais, poñer tamén a 

proba unha  cadencia metafórica, en vez dunha  retirada da metáfora, nos devanditos 

textos. Isto é, un intento de non recaer nun dicir trópico que se correspondese cunha 

retirada do ser, cunha metáfora do ser ou cunha metáfora do acontecemento: falar de 

metáfora do acontecemento suporía entender un acontecemento en retirada, en epoché, 

velado.  O campo semántico,  un deles,  que emprega  Derrida,  en boa parte  dos  seus 

escritos,  para  evitar  estes  atrancos  heideggerianos dunha “xeneralización  abismal  do 

21 Op. cit., p. 76.
22 Op. cit., p. 77.
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metafórico”  no  seu  retrazarse,  o  seu  repregamento,  o  seu  retorno,  é  o  da  vinda,  a 

invención, o  arribante, o por-vir:  événement,  à-vir,  arrivant,  revenant,  viens23, etc. O 

dicir do acontecemento, se non quere aterrar violentamente nunha retirada da metáfora 

ao estilo  heideggeriano, nun dicir trópico, nin nun dicir propio ou literal,  recorrerá a 

estratexias discursivas, non só semánticas senón sintácticas, que permitan inventar outro 

dicir, o dicir do outro, como dicir ao outro. Esquivando así mesmo o escollo dun dicir 

metafórico en retirada que só cabe comprender dende a diferenza ontolóxica, porque a 

retirada só cabe pensala no espazo, ou o espazamento, da diferenza, sendo a metáfora un 

dicir  diferencial  (que  acaso  viría  a  ser  interrompido,  entorpecido,  botándolle  a 

cambadela por un dicir repetitivo, compulsivo, sintomático?).

“En  razón  desta  invaxinación  quiasmática  dos  bordos,  e  se  a  palabra  retirada non 

funciona aquí nin literalmente nin por metáfora, eu sei o que quero dicir antes de pensar, 

por  dicilo  así,  a  retirada  do  ser  como retirada  da  metáfora”24.  Do  mesmo  xeito, 

confesarei que eu tampouco sei o que quero dicir cando se me ocorreu, sen pensalo, o 

título  deste  epígrafe:  “O  síntoma  como retirada  da  metáfora”.  Sobre  todo,  porque 

descoñecía, descoñezo, cal poida ser o significado e o valor da palabra “síntoma” en 

Derrida, apenas alcanzo tampouco a comprender a retirada da metáfora, co cal máis que 

explicar algo descoñecido por algo que non o fose tanto, non fixen máis que poñer en 

relación  dúas  escuridades.  E  aínda  por  riba  empreguei  ilicitamente  un “como”  para 

establecer esta relación,  inclinándome do lado da analoxía,  xustamente aquilo que o 

síntoma vén a poñer en cuestión,  xa que no caer xuntamente do síntoma non se dá 

analoxía  nin  mímesis,  non  cabe  un  como,  nin  un  comiño*,  na  estreiteza  desta 

contigüidade que non é nin proximidade nin veciñanza25. O síntoma non establece un 
23 A reserva e a prudencia de Derrida ao respecto son extremas. O seu recurso a esta familia, a este campo 
semántico, precisa inmediatamente dunha desmentida: “A miña hipótese: non se pode derivar ou construír 
o sentido, o estatuto, a función, como adoita dicirse, de  viens, do acontecemento  viens, a partir do que 
cremos saber do verbo vir e das súas modificacións. Viens non é unha modificación de vir” (DERRIDA, 
J.: Parages. Paris, Galilée, 1986, p. 25).
24 “Le retrait de la métaphore”, op. cit., p. 81.
* Vidarte di “comino”, facendo un xogo co dobre sentido da palabra en castelán no que refire a planta e a  
insignificancia, que en galego non se recolle [N. do T.].
25 Derrida leva a cabo unha análise sorprendente  −e que eu querería  ver,  en certas  pasaxes,  como un 
esbozo  de  deconstrución  sintomática− da  familia,  o  “archi-léxico”,  de  Ziehen e  de  Reissen,  “dúas 
xenealoxías  heteroxéneas  do  trazo”  (poñámolos  xunto  a  cadencia  e  ferencia  como  heteroxéneo 
archiléxico  deconstrutivo)  e  do  paralelismo  asintótico,  do  “contrato  sen  contrato  da  veciñanza”  de 
Dichten  e  Denken, que se “cortan sen tocarse, sen afectarse, sen ferirse”, nunha “incisión que as deixa 
intactas”.  Cfr.  Op. cit., pp. 86 e ss. Deixo caer aquí, a pé de páxina, a necesidade de pensar,  a dous 
columnas, o  trazo como  Aufriss, que “non separa máis do que une”, o “entre da cal a súa separación 
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coñecemento por familiaridade, un desvío metafórico polo máis coñecido cara ao menos 

coñecido, quizais nin sequera é un medio de re-coñecemento, non pon en xogo ningún 

saber: quizais tamén por iso lle resultara interesante a  Derrida nalgunha ocasión para 

dicir  o acontecemento  dende a repetición,  alén da analoxía,  do  como,  de todo dicir 

mimético-metafórico.  Se  pensar  a  diferenza  ontolóxica,  pensar  mesmo  a  différance, 

implica  o  risco  de  catástrofe  metafórica  que  explicita  Derrida,  quizais  pensar  a 

repetición  nos  precipite  cara  a  unha  sintomatoloxía  por  vir  que  teremos  que  ir 

inventando,  e  cun  paracaídas que  quizais  sexa  a  différance como  desvío,  rodeo, 

amortización, amortecemento, diferición, atraso dun ça tombe, dun symptom(b)e, dunha 

heKtombe26 innegociábel que non admite ningunha demora, retardo nin aprazamento.

Destinar ao azar

Deteñamos por un intre esta caída, deceleremos a nosa precipitación se iso é posíbel. E 

debe ser posíbel en deconstrución, se unha deconstrución é posíbel, se hai unha chance 

en  deconstrución:  Mes  chances é  o  título  dunha  conferencia  de  Derrida de  1982 

enteiramente  consagrada  a  esta  cadencia  en  deconstrución,  a  certa  sintomatoloxía 

deconstrutiva.  Entre  Epicuro e  Freud,  como  non  podía  ser  menos,  ante  un  foro 

maioritario  de  psiquiatras  e  psicanalistas  que  auspiciaban  o  evento.  Teremos  que 

retomar algo que deixamos en suspenso, a saber, que podía querer dicir Derrida respecto 

da noción de “síntoma, que querería subtraer ao seu código clínico ou psicanalítico”. 

Pero non será a nosa tarefa máis importante nin a máis urxente. Neste texto  Derrida 

esténdese sobre o síntoma, sobre a caída, o caso, o envío, o klinamen, o lapsus, o Zufall, 

concilia tanto como desmarca” ao lado do síntoma, pensar xuntamente o trazar-se/re-tirar-se do trazo co 
caer  do  síntoma,  sen  desatender  a  retórica  de  horizontalidade  e  verticalidade,  de  diferencialidade  e 
precipitación ou compulsión repetitiva, de continuidade e de interrupción que se pon neles de relevo.
26 Ando a xogar demasiado ao longo deste escrito, ate resultar pesado e arruinar toda sutileza chegando a 
perder  o  estilo,  por  ser  excesivamente  explícito  para  os  máis  duros  de  orella,  coas  dúas  familias 
heteroxéneas de pet- e bher1-, con todo o campo semántico do que cae e, por outra banda, do que difire, 
como retóricas  inconciliábeis:  aquí  fago  unha reviravolta  fonético-etimolóxica co monstro lingüístico 
grego,  francés  e  castelán  [e  galego]  de  “heKtombe”  onde  se  condensa  a  desmesura,  o  potlach da 
hecatombe,  coa  resonancia  e  o  estrondo  do  caso,  do  cas,  K,  e  do  retumbar  da  caída,  da  tumba; 
burlándome da  etimoloxía,  xa que  hecatombe  nada  ten  que  ver  con  este  uso,  derivándose  do  grego 
hekatón-bous, que quere dicir literalmente, “cen bois” (cent-hommes pódese ouvir tamén en symptôme), 
aludindo  a  este  sacrificio  relixioso  realmente  impresionante,  que  conservou  case  exclusivamente  en 
castelán [e galego] o significado figurado de “desgracia”, “catástrofe”, “mortaldade de persoas”; o 11-S, 
ou o 11-M, ben poderían cualificarse de “heKtombe”, se propoñer un 11-K, como caso xenérico de todos 
estes casos singulares non supuxera xa rozar o aberrante.
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o azar, a aleatoriedade, o incalculábel. Non sei se é un texto que caeu no esquecemento, 

dende logo non é  dos  máis  citados.  Na medida  das  miñas  posibilidades  gustaríame 

“relanzar” este texto, incidir no seu klinamen, invertelo se iso fose posíbel: “Un relanza 

cando sabe xogar co que cae, tumba, para facelo partir de novo cara ao alto, diferir a súa 

caída e, nos seus altos e baixos, cruzar a incidencia doutros corpos: arte da coincidencia 

e simulacros de átomos, arte do malabarista”27. Dicir o acontecemento, facerse cargo do 

acontecemento: arte da coincidencia, arte do malabarista, arte da deconstrución que sabe 

“xogar co que cae (jouer avec ce qui tombe), para facelo partir de novo cara ao alto, 

diferir a súa caída (différer sa chute)”. Creo que quizais este sexa un momento crucial 

no decurso tendencioso da miña exposición, unha tirada na que nos xogamos todo e que 

atinxe á posibilidade mesma de “xogar co que cae”: é posíbel xogar co que cae?, é 

posíbel relanzalo de novo cara a arriba?, é posíbel diferir a súa caída? A deconstrución, 

as deconstrucións, a de Derrida e outras que vaian xurdindo, se xorden, haberán de dar 

resposta  a  estas  preguntas,  inclinarse  cara  a  un  lado  ou  outro  e,  deste  xeito, 

diferenciarse. Eu non sabería dicir con certeza, sen temor a equivocarme, cal sería a 

posición de Derrida ao respecto, cal sería o seu grao de inclinación. Pérdome entre os 

seus  textos,  inabarcábeis,  arriscados  ás  veces,  extremadamente  prudentes  outras, 

escandalosos sempre. O que si teño moi claro é que polo menos vou avanzando algo na 

miña lectura, tropezándome con moi boa sorte, cada paso que dou é un pas de chance, 

un paso (des)afortunado e un paso non aleatorio.

Confórmome con ter dado a ler, ter posto xuntos Une certaine possibilité impossible de 

dire l'événement e Mes chances. E agardar que pasen cousas, que se crucen, ver como 

se caen, como se levan, como se derruban, como se desfondan, como perden pé, como 

se tomban, como se erguen. Aí hai síntoma. Esta é a miña aposta, o meu chance, o meu 

klinamen. Ao cabo, dicir o acontecemento redúcese á posibilidade imposíbel de diferir a 

súa caída, á responsabilidade de (non) diferir a súa caída. Se Derrida rexeitou todo dicir 

constatativo, performativo, interpretativo, teórico, hermenéutico, descritivo, metafórico, 

todo saber e todo pensar que anticipen ou prevexan o acontecemento:  non estaría a 

inclinarse por unha imposibilidade de diferir  a súa caída?,  non sería a hospitalidade 

incondicional  este non diferir  a caída do acontecemento?,  Derrida estanos a deslizar 

pola escorregadiza pendente dunha interrupción da  différance?, un acontecemento en 

27 DERRIDA, J.: “Mes chances: Au rendez-vous de quelques stéréophonies épicuriennes”, op. cit., pp. 29-
30.
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caída libre, sen  différance [jouissance,  gozo do acontecemento]?, acaso a  différance é 

incapaz  de diferir  a  caída?,  é  impensábel  un espazamento  e  unha temporización  da 

caída?, todo está sometido ao imperio da différance, menos a caída do acontecemento 

que  sorprende  mesmo,  debe  sorprender  á  différance para  ser  un  acontecemento, 

imprevisíbel,  inanticipábel,  indiferíbel?  Peut-être.  Pero,  se  dende  certa  dogmática 

fundamental  deconstrutiva, sempre prudente, sempre cunha resposta a punto, isto non 

nos agrada en exceso nin nos parece en absoluto derridiano: unha loita cósmica entre a 

différance e o acontecemento, poderemos descender un nivel, recorrer á hospitalidade 

condicional e negociar unha  tranquilizadora diferición da caída do acontecemento. Só 

que con iso, teremos perdido definitivamente o acontecemento, ao diferilo, ao sometelo 

á  condicionalidade  dunha  hospitalidade  equiparábel  a  un  dicir  performativo, 

constatativo, teórico, hermenéutico que  Derrida xa desbotara como discurso capaz de 

axustarse  ao  que  cae,  ao  caso,  ao  singular.  Trócase  a  tensión  e  a  inquietude  do 

pensamento, aínda que sexa extraviado, por unha tranquilizadora resposta. Aquí hai que 

apostar, expoñerse e pensar un pouquiño este síntoma: como conciliar a différance e o 

acontecemento?,  diferir  a caída ou tropezo da  différance?  Double bind:  a  différance 

difire a caída –a caída interrompe a différance. Hai outro modo de formular as cousas 

menos  tallante  que  me  reservo  para  despois,  pero  que  segue  contendo  a  hipótese 

derridiana dun alén do principio da  différance, só que nacido das propias entrañas da 

différance –non sobrevido coa brutalidade dun acontecemento que cae dende moi alto–, 

sen perder por iso a virtualidade de provocar na différance certa paralyse.

Comecei querendo retardar a gravidade da miña caída e non fixen máis que acelerala. 

Tentareino  de  novo  mediante  unha  lectura  pausada  de  Mes  chances.  Se  hai  unha 

escritura sintomática en  Derrida, este texto é bo exemplo diso, aínda que quizais non 

sexa o mellor, dende logo non é o único. O seu carácter sintomático non só estriba no 

tema do que trata, as chances de Derrida, as súas oportunidades, as súas caídas en sorte 

–chance resulta intraducíbel sen perder a referencia á caída–, senón na retórica mesma 

do  artigo  que  xoga  en  cada  frase  cun  termo  emparentado  etimoloxicamente  ou 

semanticamente coa caída:

“Como  vostedes  saben,  as  palabras  'chance' e  'cas' [oportunidade  e  caso],  
descenden, por dicilo así, segundo a mesma filiación latina, de cadere, que resoa 
aínda, para indicar o sentido da caída en 'cadence', 'choir', 'échoir', 'échéance', 
no  'accidente' tamén,  e  no  'incidente'.  Pero é  tamén o caso,  fóra da mesma  
familia lingüística, do Zufall ou da Zufälligkeit que en alemán significa o azar, 
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de zufallen (échoir, tocar, corresponder), de zufällig, o accidental, o fortuíto, o 
continxente,  o ocasional e a palabra ocasión pertence á mesma descendencia  
latina.  Fall é o caso;  Einfall, unha idea que vén de pronto á mente, de forma  
aparentemente  imprevisíbel.  Agora  ben,  eu  diría  que  o  imprevisíbel  é  
precisamente o caso: o que cae (tombe) non o vemos de antemán. O que nos cae 
enriba (nous tombe dessus), ao vir de máis alto ca nós, como o destino ou o raio, 
sorprendendo o noso rostro e as nosas mans, non é xustamente o que burla a  
nosa anticipación? A anticipación (anticipar, ante-capere) prende e comprende 
de antemán, nunca se deixa sorprender, non hai oportunidade para ela (il n'y a 
pas de chance pour elle)”28.

[Antes falabamos da posibilidade de diferir  a caída.  Agora  Derrida sorpréndenos de 

novo con que o que nos cae enriba burla toda anticipación, se é que anticipar é unha 

forma  de  diferir  unha  eventual  caída,  podemos  entender  que  o  que  cae  burla  toda 

diferición,  que  o  acontecemento  burla  á  différance?  Non  hai  oportunidade  para  a 

anticipación, a anticipación non ten sorte, como tampouco a diferición do que nos cae 

enriba: supón o acontecemento un pas de chance para a différance?]

Hai que estar atentos ao malabarismo de Derrida que, expresamente, non fortuitamente, 

pon  en  xogo  neste  artigo  todas  as  expresións  imaxinábeis  dentro  deste  rexistro  da 

cadencia, do azar, da  chance29. Non só o que di senón como o di, porque quizais só 

poida  dicilo  así,  seguindo  unha  cadencia,  unha  tendencia,  unha  pendente  cando 

xustamente está falando da caída e do klinamen en deconstrución. Este é un estilo máis, 

outro estilo,  da  deconstrución.  Un estilo  que deixa caer  cousas xuntamente  unhas  a 

carón doutras,  que se precipita  coa incerta  esperanza de que teña lugar un  encontro 

azaroso, unha  cita imprevista. Unha  deconstrución que conta coa “sorte (chance), un 

pouco como na pesca ou na caza”30, escribindo as palabras como quen tira os dados ao 

azar, “na penumbra de certa indeterminación”31: algo pasará, seguro que algo pasará. Só 

me  conformo  con  chamar  a  atención  sobre  este  estilo  de  escritura  que  aparece  en 

Derrida de vez en cando, en moitos textos, e que eu considero quizais o seu estilo máis 

inventivo, un estilo motivado pola invención do outro, un estilo sintomático que confía 

28 Op. cit., p. 22.
29 Vallan coma mostra algúns exemplos das primeiras páxinas: “comme si je tombais dessus”, “quelles 
sont mes chances d'atteindre mes destinataires?”, “j'espère tomber sur eux par hasard”, “je livre mes mots 
un peu au hasard”, “Les 'choses' que je jette, projette ou lance dans votre direction, à votre rencontre, 
tombent”, “je lancerai  deux questions.  Ces deux questions lancées, imaginez que ce soit d'un seul coup 
deux dés”, etc. 
30 Op. cit., p. 20.
31 Ibid.
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sen  seguridade  en  propiciar  a  ocasión  dun  encontro  aleatorio,  dun  acontecemento, 

falando a súa mesma linguaxe, o da caída, escritura sintomática para un acontecemento 

que  cae.  Escritura  sintomática,  escritura  do acontecemento:  non  unha  escritura  que 

difira o acontecemento, senón que caia xuntamente con el, se deixe caer con el, se deixe 

tombar por el. Unha escritura que non di nada, que non constata nada, que só cae. Unha 

escritura que non é un saber, que non é teoría, senón unha tirada de dados, escribir é 

botar, deixar caer, lanzar, precipitar,  sintomatizar sen que iso supoña, de ser posíbel, 

unha  mímesis do acontecemento ou unha escritura performativa que o provocase. Isto 

(tamén) é deconstruir: ça se déconstruit, ça tombe. Derrida sinala esta potencialidade da 

linguaxe  e,  de  novo,  confróntanos  co  noso  double bind relativo  á  diferición do 

acontecemento:  “Estes  efectos  de  azar  semellan  á  vez  producidos,  multiplicados  e 

limitados pola lingua. Pero a lingua non é máis que un deses sistemas de marcas que 

teñen,  todos, como propiedade esta estraña tendencia:  acrecentar  simultaneamente as 

reservas de indeterminación aleatoria e os poderes de codificación ou sobrecodificación, 

dito  doutro  xeito,  de  control  e  de  autorregulación.  Esta  concorrencia  entre  a 

aleatoriedade e o código perturba a sistematicidade mesma do sistema cun xogo que 

regula dentro da súa inestabilidade”32. Asistimos aquí a unha especie de maldición da 

lingua, de calquera sistema de marcas, para poder facerse cargo do caso, do fortuíto, do 

azar.  Por  unha  parte  desenvolven  un  poder  inmenso  de  indeterminación,  un  xogo 

incontrolábel que fuxe de todo dominio; por outra parte, á vez, poñen en marcha unha 

forza  igualmente  poderosa  de  codificación,  diriamos  de  estriamento  [estriaje],  de 

reterritorialización, mantendo á linguaxe nunha inestabilidade permanente. Non é este o 

xogo  da  différance?,  que  xera  o  radicalmente  outro,  o  absolutamente  novidoso,  o 

diferente ao tempo que nos protexe diso mediante interminábeis rodeos, desvíos?, os 

desvíos  da  différance:  a  chance da  alteridade  radical  que ela  mesma xera pero  que 

simultaneamente difire, como protexendo(se) dunha alteridade, dun acontecemento ao 

que dá lugar ao aprazalo sine die? Porque hai desvío posibilítase o acontecemento, hai 

acontecemento. Pero o devandito desvío difire o acontecemento. Á inversa, non acabo 

de decidirme entre o ovo e a galiña, poderíase dicir que só porque hai acontecemento, 

caída, hai desvío, iterabilidade. 

32 Ibid.
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A différance sálvase, ou sálvanos, daquilo mesmo que xerou, do acontecemento [se non 

é o acontecemento quen a xerou a ela]. Esta é a outra formulación que prometín do noso 

peculiar  atranco.  Quizais  a  algúns  lles  resulte  máis  tranquilizadora  e  poidan  seguir 

mantendo  así  certo  monismo en  deconstrución,  o  “monismo da  différance”.  A min 

pásame  como  a  Freud,  cuestión  de  talante,  que  adoito  inclinarme  máis  por  certo 

dualismo,  que  non  aboca necesariamente  a  unha  oposición  metafísica:  différance e 

acontecemento,  contaminados,  indicidíbeis.  Aquí  tamén  estamos  a  xogarnos  moitas 

cousas e hai que pronunciarse ou propoñer outras alternativas distintas ás miñas, menos 

tramposas ou igualmente tramposas, igualmente especulativas, pero diferentes. Eu creo 

as dúas e sosteño as dúas á vez: vantaxe de ser perverso. O que non me gusta diso que 

chamei monismo da  différance é a amortización que leva consigo do acontecemento 

dende o seu mesmo xurdir,  ou caer.  De acordo,  hai un  klinamen,  unha cadencia  na 

différance (que non pode dixerir, polo que non pode estar de loito, aloxada nela como 

un alien, heteroxéneo quizais ao seu diferir) que permite, é a condición de posibilidade 

de  todo acontecer,  do radicalmente  outro.  Pero non estamos  con-fundindo o desvío 

como  klinamen,  como  cadencia  e  o  desvío  como  diferición ou  retardo?,  non  son 

radicalmente distintos?, ou contamínanse? Volta ao mesmo: como conciliar a cadencia e 

a  ferencia?, ou son inconciliábeis  e heteroxéneas e irredutíbeis  entre si?, ferencia da 

différance por un lado e cadencia do acontecemento por outro?, cadencia da différance: 

como dicía  Freud que coxear non é pecado?, mesmo se facemos habitar  a cadencia 

dentro da  différance, non será como nun dó –loito para  interiorizar ao outro e loita a 

morte co outro– imposíbel? Eu creo que até  Derrida pasa sutilmente dun lado a outro 

desta  alternativa  segundo  en  que  escritos,  inclinándose  acá  ou  alá,  do  lado  do 

acontecemento  intratábel,  inanticipábel,  impredicíbel,  indiferíbel (da  xustiza  e  do 

porvir?)  ou  do  lado  da  différance,  da  hospitalidade  condicional,  da  negociación  e 

demais retórica da que non son moi amigo (do dereito, as leis, etc?). Non sei se pensar 

que este double bind entre différance e acontecemento, entre ferencia e cadencia é unha 

das  aporías  máis  “xenuínas”  ou  máis  frutíferas  da  deconstrución,  a  súa  aporía 

“constitutiva”33, até direi  indeconstrutíbel só por diversión, porque sei que moitos non 

33 Metinme  nun  xardín  considerábel  e  algo  estúpido  á  fin  intentando  descubrir  inocentemente  se  a 
différance xera o acontecemento, o radicalmente outro, ou se é este quen introduce na  différance unha 
semente radicalmente outra á ferencia: a cadencia do klinamen. Non sei se isto é moi deconstrutivo ou 
non, pensar a heteroxeneidade da différance e o acontecemento. Mellor iríame falando de archiferencia e 
archicadencia,  archiescritura,  archipegada,  archiacontecemento...  Dios  de  Dios,  Luz  de  Luz,  Dios 
verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre (homoousion to 
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me van entender e que seguramente o farán mal, que non comprenden este vocábulo nin 

o estudaron e prenderanse a el sen saber nada do seu alcance, só porque lles soa ben iso 

do  indeconstrutíbel.  Toda  detención  tranquiliza,  interrompe  a  vertixe.  Só  que 

xustamente  o  indeconstrutíbel nunha  interrupción  que  non  detén,  relanza,  é  o  que 

provoca toda vertixe, o que inclina á caída. Unha vertixe do acontecemento distinto da 

vertixe da  différance interminábel.  Por outro lado,  cando propuxen esta fórmula:  “a 

différance sálvanos ou sálvase do acontecemento que ela mesma xera”, e que ameaza 

con destruíla, engado, hai que concilialo coa insistencia de Derrida na ruína, na cinza, 

na  destrución  eventual  sen  resto,  no  mal  radical  do  arquivo,  case  un  axioma  en 

deconstrución. Diferir o acontecemento, vale. Pero sen excluír nunca a posibilidade do 

imposíbel,  isto  é,  dunha  “escritura  pirotécnica”,  unha  diferición cincenta,  un 

acontecemento  incinerante,  un  holocausto  indiferíbel:  o  acontecemento-cinza  da 

différance, a différance reducida a cinzas, feu a différance, a menos que sexa inmortal: 

“E agora cabe esperar que o outro dos dous ‘poderes celestiais’, o Eros eterno, faga un 

esforzo para afianzarse na loita contra o seu inimigo igualmente inmortal. Pero quen 

pode prever o desenlace?”34.

Non consigo avanzar máis que aos tropezóns, e tanta caída xa provoca unha demora 

excesiva. Tamén a caída difire o encontro. Con tanto caer non necesariamente se está 

máis  preto  do  acontecemento,  senón  na  inmobilidade  máis  estéril,  sen  chegar  a 

ningunha parte, sen que teña lugar encontro ningún. “Contamos co que destina ao azar e 

reduce  ao  mesmo  tempo  o  azar.  En francés  mesmo,  a  expresión  ‘destinar  ao  azar’ 

(destiner au hasard)  pode  ter  dúas  sintaxes  e,  polo  tanto,  dous  sentidos  [...]  Isto 

depende,  como  adoita  dicirse,  do  contexto,  pero  un  contexto  nunca  está  o 

suficientemente determinado como para prohibir todo desvío aleatorio. Para falar como 

Epicuro ou  Lucrecio,  unha  oportunidade  (chance)  está  sempre  aí  aberta  para  un 

parenklisis ou para un klinamen. ‘Destinar ao azar’ quere dicir ‘confiar’, ‘abandonar’, 

‘entregar’, de forma decidida, ao azar mesmo. Pero isto pode querer dicir tamén destinar 

algo sen querer, de forma azarosa, at random. No primeiro caso, destínase ao azar sen 

azar;  no  segundo,  non  se  destina  ao  azar,  senón  que  o  azar  intervén  e  desvía  a 

patri)...  Cando se  está  no medio dunha cuestión tan temíbel  e  turbulenta  como é a  relación  entre  a 
différance  e o acontecemento, o mellor é rezar un credo para tranquilizar susceptibilidades e, de paso, 
tomar terra e acabar cunha disquisición aporética.  Unha boa profesión de fe a tempo aplaca as nosas 
dúbidas, cálmanos e sálvanos do anatema. Acaba cun pensamento extraviado, desviado. Ou quizais non.
34 FREUD, S: “El malestar en la cultura”, en Obras completas, vol. XXI, Buenos Aires, Amorrortu, 1992, 
p. 140.
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destinación”35.  Destinar  ao  azar  é  parte  do  traballo  da  différance,  levando  a  cabo 

simultaneamente os  dous  sentidos.  Este  Derrida é  moi  recoñecíbel:  un  Derrida 

coherente,  transmisíbel,  sosegado,  doado  de  aprender  e  até  tranquilizador  para  a 

universidade. Segundo eu o vexo non é o único Derrida, para iso habería que saturar o 

contexto da deconstrución e non permitir desvío aleatorio ningún:  pas de  chance para 

esta estratexia de lectura.  Hai moitos  Derridas, case un ou varios en cada texto, con 

moitos estilos e que destinan ao azar, segundo o caso, caso por caso. E os seus lectores 

podemos permitirnos mesmo o luxo de elixir, elixir un ou uns cantos. O único luxo que 

creo imposíbel para un lector é elixilos todos, tódolos Derrida non caben nun lector, só 

cabían en  Derrida. Ninguén, cando le, é quen de elixir a tódolos  Derrida á vez, aínda 

que para os seus adentros poida crer que o fai coma se iso supuxese a maior fidelidade: 

e reconstituír fraudulentamente, case metafisicamente, un só Derrida, o que os engloba a 

todos, a tódolos seus escritos, a tódolos seus estilos. Non sei por que estou a facer agora 

pedagoxía  deconstrutiva para novos herdeiros e  scholars de novo cuño. Supoño que 

intento xustificarme e cubrirme un pouco as costas coas lecturas e as eleccións que fixen 

aquí. En nome de Derrida. Aínda que non (do) todo. Non (do) todo Derrida. Pero é que 

acaso hai outro, un Derrida (do) todo?

Velaquí outro  Derrida, poñendo en práctica unha escritura sintomática, destinando ao 

azar dunha forma moi peculiar, ensinando este outro estilo en deconstrución: “Lanzarei 

dúas preguntas. Imaxinen que estas dúas preguntas lanzadas o fosen dunha soa tirada de 

dous dados. Con posterioridade (après-coup), unha vez que caian, tentaremos ver, se 

resta algo por ver, cal é a suma de ámbalas dúas: dito doutro xeito, o que significa a súa 

constelación. E se podemos ler aí o que me cae en sorte (mes chances), ou o que lles cae 

a vostedes”36. Isto é o que eu entendo por unha estratexia sintomática e que Derrida pon 

en práctica sempre. Sinxelamente limítase a tirar dous ou máis dados, palabras, ideas, 

textos, autores, deixa que caian, e logo intenta ler o que alí pasou levando a cabo unha 

peculiar  sintomatoloxía  do caso,  deste  ter  caído xuntamente,  desta  metonimia,  desta 

contigüidade. Non é esta a estratexia  deconstrutiva que observamos, por exemplo, en 

Glas, en Tympan, en La double séance, en Signéponge, etc? Dende logo, este proceder 

ten moi  pouco de metafórico,  de analóxico,  de mimético.  Case se  diría  que é unha 

estratexia para evitar todo que se lle pareza. A cita non deixa de ser irónica pois sabe 

35 DERRIDA, J.: “Mes chances...”, op. cit., p. 21.
36 Op. cit., p. 22.
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que está a propoñer algo que se (a)semella moito a unha práctica divinatoria, a botar as 

cartas e cousas polo estilo. Non hai que escandalizarse por iso. Derrida non deixa neste 

texto  nada ao azar. Para empezar, sinalando a súa sorpresa por que o azar sempre se 

deixase consignar mediante un movemento vertical de caída: “por que este movemento 

de  arriba  a  abaixo?  Cando  se  fala  de  chance,  por  que  as  palabras  e  os  conceptos 

impoñen de entrada esta significación, esta dirección, este sentido, este movemento cara 

a abaixo, trátese de xección ou de caída? Por que este sentido e esta dirección teñen 

unha  relación  privilexiada  co  sen-sentido  ou  a  insignificancia  que  se  asocia 

frecuentemente co azar? Que tería que facer o movemento de descenso coa chance ou 

co azar? Que tería que ver con eles?”37. Nada que ver. Quizais a asociación do azar coa 

caída, co síntoma, xustamente non ten nada que ver. A non ser que lle tentemos dar 

unha explicación analóxica de sentido, que vexamos niso unha metáfora, en lugar de 

preferir deixalo en suspenso:

“Contentémonos polo momento con subliñar esta lei ou esta coincidencia que 
asocia estrañamente o azar ou a chance co movemento cara a abaixo, a xección 
finita (que debe, polo tanto, rematar por caer (retomber)), a caída, o incidente, o 
accidente ou xustamente a coincidencia. Tentar pensar o azar sería en primeiro 
lugar  interesarse  pola  experiencia (subliño  esta  palabra)  do  que  chega  
imprevisibelmente.  E  algúns  inclinaríanse  a  pensar  que  a  imprevisibilidade  
condiciona a estrutura mesma do acontecemento. Un acontecemento anticipábel 
e,  polo tanto,  aprehensíbel  ou comprensíbel,  un acontecemento sen encontro  
absoluto,  acaso  é  un  acontecemento  no  pleno  sentido  do  termo?  Algúns  
inclinaríanse a dicir que un acontecemento digno deste nome non se anuncia.  
Non se debe ver vir. Se se anticipa o que vén e que, dende entón se recorta  
nun  horizonte,  en  horizontal,  non  hai  acontecemento  puro.  Dirase:  non  hai  
horizonte para o acontecemento ou para o encontro, só imprevisión e en vertical. 
A alteridade do outro, que non se reduce á economía do noso horizonte, vénnos 
sempre de máis alto, é o moi alto”38.

Derrida está pensando aquí o acontecemento do lado do síntoma, non un acontecemento 

metafórico, senón caer, o acaecer do acontecemento. Sinalando a coincidencia, mesmo 

dando un paso atrás perante ela, tan só a subliña, deixa constancia da súa estrañeza, sen 

interrogar máis o que hai na caída do acontecemento, de coincidencia. Nin por que o 

imprevisíbel é o que cae. Quizais son preguntas que non levan a ningunha parte. Quizais 

non hai que preguntar o porqué da coincidencia, sinxelamente explotar, estrelar diría 

Barthes, a constelación de sentidos que provoca. Coma se preguntar pola coincidencia, 

37 Ibid.
38 Op. cit., p. 23.
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por caer cara a abaixo xuntamente fora tan desatinado como preguntar o porqué do azar. 

A  coincidencia  azarosa  refrea  a  pregunta,  o  delirio  interrogativo  causal.  Hai  que 

preguntar todo o posíbel, cuestionar até o límite e tamén deixar de preguntar, deixar que 

caia a pregunta: non hai superstición aquí, déixase que o azar interfira, non habería un 

determinismo supersticioso en deconstrución. A superstición aparecerá máis adiante. De 

momento as preguntas cesan tras unha sorpresa inicial,  unha estrañeza ante a caída. 

Seguir preguntando acaso sería de tolos. Non hai acontecemento para a superstición. 

Non hai  “encontro absoluto” para quen non deixa  de preguntar.  A superstición  é  a 

abolición  do  klinamen,  do imprevisíbel.  Crer  ao azar,  como destinar  ao  azar  tamén 

presenta esta oscilación na súa lectura. Crer ao azar, crer no que o azar nos di, crer nel; 

ou crer ao azar,  azarosamente,  crer por crer.  De novo unha disxuntiva insoportábel, 

outro  double bind. Só que o acontecemento,  un acontecemento “no sentido pleno da 

palabra”,  un  “acontecemento puro”  só  pode  deberse  a  un  “encontro  absoluto”. 

Acontecemento e encontro utilízanse como sinónimos. E, neste contexto, “encontro” só 

pode  entenderse  dende  a  lectura  suspicaz  que  Derrida está  a  facer  do  atomismo, 

deixándose seducir polo klinamen, pola imprevisibilidade dunha verticalidade inclinada 

á que non se lle fan máis preguntas. Ao arribante non hai que molestalo con demasiadas 

dúbidas: a hospitalidade debe abrirlle as portas sen preguntarlle de onde vén, para que, 

con que fin, acosalo cun proceso económico inquisidor, atordalo coas leis da casa que o 

acolle. Quizais aquí se poida ver un distanciamento de Derrida respecto da psicanálise, 

polo menos  da lectura  que el  fai  de  Freud e  de  Lacan:  habería  neles  un exceso de 

determinismo,  compartirían co supersticioso a súa tendencia  á análise sintomática,  a 

facer  de todo caso un síntoma descifrábel,  “todo é  síntoma,  diagnóstico”  para unha 

disciplina que non renuncia á ciencia: “E cando unha actitude analítica se converte nun 

síntoma? ¿Cando unha tendencia a interpretar o que cae –ben ou mal–, os incidentes ou 

os accidentes,  para reintroducir  alí  o determinismo,  a necesidade ou a significación, 

significa á súa vez unha relación anormal ou patolóxica co real? Por exemplo, cal é a 

diferenza  entre  superstición  e  paranoia,  por  un  lado,  e  ciencia,  por  outro,  se  todas 

marcan unha propensión compulsiva a interpretar os signos aleatorios para restituírlles 

un sentido, unha necesidade, unha destinación?”39. ¿Habería, para Derrida, tal e como el 

entende o síntoma en psicanálise, unha extralimitación da “compulsión hermenéutica” 

39 Op. cit., p. 35.
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até o punto de que o propio saber fai síntoma, o saber convértese nun síntoma, como é o 

caso  do  supersticioso,  e  do  científico?:  “A compulsión  hermenéutica  é  o  que  sería 

común á superstición e á psicanálise ‘normal’,  Freud dío literalmente. Ao igual que o 

supersticioso, el tampouco cre no azar, o que quere dicir que ámbolos dous cren ao azar, 

se crer ao azar significa que cre que todo azar significa algo –e que, polo tanto, non hai 

azar”40.  Fai  falla  algo máis  de azar  en  deconstrución,  fai  falla  unha interrupción  da 

interpretación,  da  metáfora,  non  converter  o  caso  en  metáfora  para  non  caer  na 

superstición,  nin  facer  da  deconstrución un  método,  unha  ciencia.  Freud tenta  por 

tódolos medios,  contradise e desdise para, despois de recoñecer  o seu parentesco co 

supersticioso,  poder  distinguirse  del  e  excluír  a  superstición  da  psicanálise.  “Lacan 

segue a  Freud ao  pé da letra  neste  punto  cando di  que unha carta  chega  sempre  a 

destino.  Non hai azar no inconsciente,  as aparentes aleatoriedades  deben poñerse ao 

servizo  dunha  inelutábel  necesidade  que  en  verdade  nunca  chegan  a  contradicir”41. 

¿Debemos  pensar  por  iso  que  Derrida admite  o  xogo  do  azar  en  deconstrución e 

respecta certa aleatoriedade42, certa cadencia que non interpreta, para a que é en extremo 

hospitalario,  e  que  sería  doadamente  recoñecíbel  nas  figuras  do  intraducíbel,  o 

innombrábel,  o  incalculábel,  o  inanticipábel,  o  resto,  etc.?  Nada  nolo  impide,  ao 

contrario, máis ben inclínanos a ver as cousas deste xeito. E non só por admitir certo 

azar en deconstrución ante o cal só cabe unha hospitalidade incondicional, senón porque 

Derrida, segundo distanciamento respecto da psicanálise, redobra esta indeterminación e 

esta aleatoriedade ao separarse dunha lectura obediente da tradición atomista: “O meu 

klinamen,  o  meu  chance ou  os  meus  chances,  isto  é  o  que  me  inclina  a  pensar  o 

klinamen dende a divisibilidade da marca”43, a divisibilidade dos átomos, do stoikheion, 

a divisibilidade da carta roubada. Esta divisibilidade da marca, este peculiar atomismo 

da marca supón un efecto multiplicador do  klinamen porque constitúe, á súa vez, un 

principio de indeterminación que se superpón co da caída. Noutro lugar, Derrida di que 

esta divisibilidade sería, se a houbese, a tese da deconstrución, a verdade sen verdade da 

deconstrución;  a  súa  declinación,  o  seu  desvío  do  atomismo.  A identidade  de  toda 
40 Op. cit., p. 36.
41 Op. cit., p. 38.
42 Por  outra  banda,  Derrida  admitirá  provocadoramente  que “certa  sensibilidade á superstición non é 
quizais un aguillón inútil para o desexo deconstrutivo” (op. cit., p. 40), nun sentido diferente. Isto é, na 
resistencia que opón o supersticioso a unha delimitación contextual estrita, de dentro e fóra, do físico e o 
psíquico, da ciencia e a patoloxía e, en xeral, ao precario que resulta calquera límite, o establecemento 
dun contexto saturábel.
43 Op. cit., p. 32.
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marca, de todo “átomo” estaría afectada por esta divisibilidade, pola iterabilidade da súa 

“insignificancia marcante”44, e sería precisamente esta insignificancia sintomática a que 

lle permitiría a  citabilidade, a posibilidade de ser sacada de contexto e levada dun a 

outro, co-incidir con outras marcas.

Nun contexto moi diferente, vinte anos despois, cando xa non falaba tanto da marca, da 

iterabilidade, da divisibilidade, noutra resposta ao auditorio de Montreal na conferencia 

á que xa fixen alusión ao comezo,  Derrida non renunciou a unha retórica inclinada da 

verticalidade insignificante:

“Por verticalidade quería dicir que o estranxeiro, o que hai de irredutibelmente 
arribante no outro –que non é nin simplemente traballador,  nin cidadán, nin  
doadamente  identificábel–,  é  o  que  no  outro  non  me  prevén  e  desborda  
precisamente a horizontalidade da espera. O que quería subliñar,  ao falar da  
verticalidade, é que o outro non espera. Non espera a que eu poida recibilo ou 
que lle dea unha carta de residencia. Se hai hospitalidade incondicional, debe  
estar aberta á visitación do outro que chega en calquera momento, sen que eu o 
saiba. Isto é tamén o mesiánico: o mesías pode chegar, pode vir en calquera  
momento, de arriba, dende onde non o vexo vir. No meu discurso, a noción de 
verticalidade non ten necesariamente o uso, a miúdo relixioso ou teolóxico, que 
eleva cara ao Moi-Alto. Quizais a relixión comece aquí. Non se pode manter o 
discurso que sosteño sobre a verticalidade, sobre a arribancia absoluta, sen que 
xa comezase o acto de fe –o acto de fe non é forzosamente a relixión, tal ou cal 
relixión–, sen certo espazo de fe sen saber, alén do saber”45.

O outro non espera –nin a différance. Houbo moitos malentendidos cando Derrida falou 

do mesianismo, do moi alto, da verticalidade do arribante, do acto de fe. Aquí pasa algo 

similar no auditorio: con mellor ou peor vontade, os lectores de Derrida non saben onde 

meter este discurso. O peor é cando, rendidos, ou precipitados por atopar unha resposta, 

alá que acoden todos a identificar o acontecemento, o mesianismo, o tout autre co Outro 

levinasiano e len esta frase, por exemplo, de Mes chances: “A alteridade do outro, que 

non se reduce á economía do noso horizonte, vénnos sempre de máis alto, é o moi alto” 

coma se fose a copia dunha interferencia entre estes pensamentos. Isto é ter pouca idea, 

carecer  dunha mínima  competencia  textual  e,  dende  logo,  non ter  lido  o  suficiente 

porque hai  moita  présa en establecer  un curtocircuíto  xudaico en  deconstrución.  Eu 

intento  aquí  mostrar  outra  filiación  no  texto  derridiano,  máis  antiga  se  cabe,  esta 

cadencia que nunca necesitou de Lévinas para falar de verticalidade, de acontecemento 
44 Op. cit., p. 30.
45 “Une certaine possibilité impossible...”, op. cit., pp. 111-112.
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e  de  “encontro  absoluto”.  Resulta  que  a  verticalidade  leva  polo  menos  vinte  anos 

pululando (explicitamente) polos textos derridianos e que non ten nada de xudía nin de 

levinasiana, senón que responde ao “encontro (rendez-vous)  con certas estereofonías 

epicúreas”, como reza o subtítulo de  Mes chances. Esta é a miña lectura polo menos. 

Dun  Mesías atómico  xudigrego.  E non é  unha lectura  entre  outras,  outra  máis,  non 

porque estea mellor feita, nin sexa máis autorizada, senón porque non deixa a Derrida 

na  estacada,  nin  fai  da  deconstrución un  levinasianismo epigonal,  neutralizándoa, 

acabando con ela rapidamente para entregarse ao mestre Lévinas, ao suposto mestre de 

Derrida. O paso da verticalidade á relixión e á fe é sinalado por Derrida, pero non o dá. 

Nunca. Indica onde estaría o lugar dunha fe relixiosa. Pero é tamén o lugar doutra fe, 

alén  do  saber,  a  de  crer  ao  azar.  O  punto  de  inflexión  da  cadencia  deconstrutiva 

condúcenos aí. Os que queiran crer ao azar, crer por crer, preferir crer en calquera cousa 

menos no azar, relixiosamente, están no seu dereito. Pero non é algo que faga Derrida, 

nos seus textos. Se hai que elixir, eu quedo con certa cadencia en  deconstrución, cun 

encontro absoluto nacido desta cadencia e que puxo en marcha a  deconstrución dende 

os seus inicios, como estratexia de lectura e escritura sintomática. E que (me) permite 

ler con maior garantía de éxito, escribir cousas máis suxestivas e abranguer de modo 

frutífero,  sen aplanalos,  os  escritos  de  Derrida,  sen establecer  neles  unha interesada 

teleoloxía de punto final, senón preferir “certo entrelazamento da necesidade e do azar, 

do azar significante e do azar insignificante: matrimonio, diríase en grego, de Ananké, 

de  Túkhe e  de  Automatía”46.  Pero  hai  quen  só  sabe  ler  teleoloxicamente, 

televinasianamente ao Derrida grego de Demócrito, Epicuro e Lucrecio. Ou non o ler en 

absoluto. Cuestión de  malchance, de  més-cheance, de  méchanceté, de lector  méchant. 

Axuste de contas entre lecturas desviadas, en busca de atallos.

Prosigamos co texto para dar por fin cunha referencia explícita ao termo “síntoma”, o 

que Derrida entende por síntoma, sabe do síntoma, ten en mente cando fala de síntoma. 

Pero esta vez, tamén dado o contexto desta conferencia, non se mostra tan reticente con 

respecto á psicanálise nin á clínica:

“En  tódolos  casos,  a  incidencia  déixase  subliñar  no  sistema  dunha  coincidencia,  a 
mesma que cae, ben ou mal, con outra cousa, ao mesmo tempo ou no mesmo lugar que 
outra cousa. Ese é tamén en grego o sentido de  symptôma,  palabra que significa en 

46 “Mes chances”, op. cit., p. 24.
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primeiro lugar o afundimento, o derrubamento, logo, a coincidencia, o acontecemento 
fortuíto,  o encontro,  a continuación,  o acontecemento desafortunado e, finalmente,  o 
síntoma como signo, por exemplo, clínico. A clínica, dito sexa de paso, nomea todo o 
espazo da posición deitada ou encamada”47.

Xa apuntamos  como se abordaba esta cuestión crucial  da adherencia  do síntoma ao 

discurso psicanalítico e a herdanza clínica que o atravesa de parte a parte. Eu non estou 

de acordo, é inxusto até certo punto, con facer da psicanálise unha hermenéutica do 

síntoma. Pero Derrida non me parece estar ao tanto, e menos a principios dos 8048, do 

discurso lacaniano sobre o síntoma e comprendo que prefira a liñaxe atomista grega e se 

somerxa nela para rastrexar e apoiar  anacliticamente a súa retórica da cadencia, a súa 

relectura do klinamen e do síntoma: “No curso da súa caída no baleiro, os átomos son 

arrastrados por unha desviación suplementaria, por ese parenklisis ou ese klinamen que, 

agravando unha primeira separación, producen a concentración de materia (systrophé) 

[...]  O  klinamen separa  da  simple  verticalidade,  faino,  di  Lucrecio,  ‘nun  intre 

indeterminado’  e  ‘en  lugares  indeterminados’  (incerto tempore...  incertis locis,  De 

natura rerum,  2,  218-19)  [...]  Para Epicuro,  a  condensación  ou o espesor,  o  relevo 

sistrófico, é en primeiro lugar este enredo retorcido, este xiro concentrado de átomos 

[...] Numerosos elementos veñen a reunirse en turbillón na systrophé”49. Detéñome aquí 

un intre, neste punto de condensación, antes de abandonar un texto inesgotábel que a 

miña prolixa paráfrase empeza a aplanar en exceso: “habería que deixar o texto só. Non 

o  acompañar”50.  Nova  volta  de  rosca  dunha  metáfora  reaparecida.  Novo  xiro. 

Xustamente  no  momento  crítico  da  caída  xeneralizada,  da  chuvia  de  átomos,  a 

desviación,  o  desprazamento da  vertical  dá  lugar  a  unha  volta  suplementaria,  a  un 

turbillón  que produce unha  condensación de  materia:  systrophé metafórica.  Xurdida 

quizais  a  partir  desta  cadencia,  posterior  a  ela?  Habería  que  saber  un  pouco  máis 

47 Ibid.
48 “É entón  −aproximadamente de 1968 a 1971− cando me puxen a ler tal  ou cal  texto de Lacan e a 
descubrir  alí  tantas  cousas  apaixonantes  como  lugares  de  resistencia  ou  residuos  de  metafísica” 
(DERRIDA, J.: De quoi demain... Paris, Fayard-Galilée, 2001, p. 277). Que Derrida se puxera en serio a 
ler todo o que escribira Lacan ate este período non quere dicir que non o seguira lendo despois, pero dá 
unha idea da súa “primeira impresión” sobre este autor e das ganas, moitas ou poucas, que lle quedaran de 
seguilo lendo con algunha sistematicidade despois, xusto a partir de 1972, cando Lacan sofre un xiro 
espectacular.  Isto  non  é  máis  que  outra  sospeita  miña.  No  concernente  ao  tema  que  trato  aquí,  O 
seminario 23 de Lacan,  O sinthome, foi ditado en 1975-1976. Descoñezo se Derrida chegou a lelo nas 
múltiples versións mecanografadas que circulaban, xa que a súa publicación “oficial” é moi recente, de 
2005.
49 “Mes chances”, op. cit., pp. 24-25. 
50 Parages, op. cit., p. 70.
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atomismo. Queda para outra ocasión afondar na Nachträglichkeit da systrophé respecto 

do klinamen, da condensación a partir do mero desprazamento: metáfora e metonimia, 

ferencia e  cadencia  de  novo.  Quedémonos  unicamente  agora  con este  retrazarse  da 

metáfora sistrófica, este torcido enredo etimolóxico que nunca supón unha guía fiábel. 

Systrophé: reunión, tropa, banda, enxame, sedición, rebelión, conspiración; strofé: volta; 

strófos:  cordón, corda,  lazo,  correa;  streptós:  trenzado, tecido;  stréfo:  volver, dobrar, 

trenzar. Systréfo: reunir nun feixe, recoller, reunir, agrupar, xuntar, espesar, condensar. 

A familia da catástrofe retorna, revólvese, facendo imposíbel abandonar certa trópica, 

nin sequera no clímax da caída, imprimíndolle un xiro trópico á verticalidade, ao caso, 

dobrándoo,  trenzándoo,  facendo  un  feixe  coas  traxectorias  en  caída  libre,  atándoas 

cunha  corda,  someténdoas  a  estricción.  Obrigándonos  a  torcer  a  mirada  mentres 

contemplamos a chuvia do caso, unha mirada birolla, estrábica (strabós), como a que 

Derrida esixe para ler  Glas, cun ollo en cada columna, en cada axexadoiro, para non 

perder de vista a precipitación desta “diseminación literal”51, desta  systrophé: “Dobre 

mirada.  Lectura  birolla  [...]  E se  protestades  contra  o  estrabismo que  se  vos  quere 

inflixir,  abonda  que  indaguedes  por  que.  Querelle,  que  tamén  tira  proveito  do  seu 

estrabismo, asume a súa “incurábel ferida” e, o mesmo que Stilitano, Giacometti e todo 

o  grupo  dos  mancos,  coxos  e  vesgos,  fai  así  que  se  lle  queira,  nomee,  sublime, 

magnifique.  Non  se  enfada,  senón  todo  o  contrario,  cando  “mirándoo  fixamente 

díxenlle:  Ten  un  pouco  de  estrabismo?”  (Querela  de  Brest)  Mirada  profunda, 

estereoscópica. Ver dobre”52. Tamén as columnas son zambras (strambus), inclinadas, 

ameazando caer, cos xeonllos demasiado xuntos e os seus fustes torcidos, arqueados, 

arruinando o seu equilibrio, dificultando a marcha até o final.

Risco de parálise. De morte. Interrupción provocada pola caída: “De onde vén o dereito 

de  interromper?  Imaxínaste  un  diálogo,  unha  palabra  plural  sen  a  violencia  sempre 

inxustificábel  dunha  interrupción?  Ven,  é  unha  interrupción?”53.  Suspensión  da 

différance polo acontecemento  que non se deixa diferir  na súa cadencia  (“a  chance 

(échec ou échéance)  de  l'événement”54)  que  sorprende  absolutamente,  mortalmente. 

Temor  e  tremor  en  deconstrución:  pas au-delà,  paso  (non)  alén.  Pánico  dunha 

deconstrución que se quería interminábel en nome da  différance facendo caso omiso, 

51 “Mes chances”, op. cit., p. 25.
52 Glas, op. cit., pp. 130b-131b.
53 Parages, op. cit.,  p. 62.
54 Op. cit., p. 65.
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omitindo o caso, soñándose libre de síntomas, blindada fronte a un discurso que non 

fose da différance, da faciana: “Isto non supón que se renuncie a saber ou a filosofar: o 

saber filosófico acepta  esta aporía prometedora que non é simplemente negativa,  ou 

paralizante. Esta aporía prometedora adquire a forma do posíbel-imposíbel ou do que 

Nietzsche chamaba o ‘quizais’,  peut-être”55.  Hai  que rematar  xa.  Non de mal  xeito. 

Quedando  para  outra  vez.  Este  movemento  desesperado  non  se  remata  aquí,  “esta 

paralyse non prohibe nada, fai movemento, o falso movemento que procede segundo o 

faut-pas (falso paso,  non fai  falla)  do desexo e  franquea  o límite”56.  Se algo ten o 

síntoma  é  ese  andar  con  paso  falso,  cambaleante,  repetitivo.  Outro  día.  Outro  día 

falaremos  do  síntoma  en  Glas,  en  La dissémination,  en  Parages,  en  Tympan,  en 

Marges,  en  Ulysse gramophone,  en  Le 'concept'  du 11  septembre...  hoxe  só  quería 

escandalizar  un  pouco e  deixar  caer,  algo  descoidadamente,  a  sospeita  dunha  certa 

cadencia en deconstrución.

(Trad. Sören Hauser)

55 “Une certaine possibilité impossible...”, op. cit., p. 106.
56 Parages, op. cit.,  p. 79.
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CONTRABANDO. ALTERIDADE ALÉN DA SOBERANÍA.

Oskar Hauser

No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,

no perdono a la tierra ni a la nada.

Miguel Hernández. Elegía. 1936.

De súpeto un tema se impón. Unha temática. E sen saber moi ben o motivo, aprémanos, 

supéranos,  dámoslle  persecución  e  escápanos.  Non  conseguimos  enfrontala  pero 

tampouco  resistimos  o  seu desafío.  A alteridade  radical.  Soa  a  desprazamentos  que 

alteran. A saíren de casa e se perder pola cidade; a se atopar no medio de ningures. A 

saíren ao encontro dun desexo e se  atopar  nun lugar  que está  alén  do principio  do 

pracer. A desexos frustrados e a desexos inalcanzábeis. A desexos que se frustran a si 

mesmos.  E a cousas así.  Será mellor comezar avisando: "O que agora segue, -anota 

Freud en  Alén do Principio do Pracer- é especulación, a miúdo ousada especulación, 
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que cadaquén aceptará ou rexeitará segundo a súa posición particular. Constitúe unha 

tentativa de esgotar unha idea, por curiosidade de ver até onde nos levará".1

Unha alteración radical,  parece indica-la posibilidade en primeiro lugar dunha 

transformación, de que algo foi modificado, de que algo novo apareceu. Algo diferente. 

E xurde ao tempo a incerta posibilidade de darmos conta diso, de narralo, de facelo 

público. De confesalo. ¿Pero que é o que se confesa na confesión agás a imposibilidade 

de  dicir  aquilo  que  querería  ser  dito?  A  imposibilidade  de  contármo-la  propia 

autobiografía. De rexistra-la viaxe, a mudanza. Comecemos por confesar que se cadra 

non hai confesión posíbel. Ninguén escoita ao outro lado, tan só un eco regresa do alén. 

E non obstante,  sen saber como,  alguén abre un caderno e comeza a  escribir.  Nani 

Moretti  o  director  de  cinema  italiano  filmou  unha  vez  o  seu  diario,  fixo  pública  a 

experiencia do seu desatino. Unha parodia de si mesmo que, non obstante, nunha escena 

de apenas cinco minutos fai xurdir unha economía diferente. Comeza co propio Nani 

Moretti  ollando unha serie  de recortes  de prensa e  faise  acompañar  do concerto de 

Colonia de Keith Jarrett. 

 
Nani Moretti: Caro Diario. 1993

Tan só unha frase ao comezo, un contrasinal: “Non so perché ma non ero mai stato, nel  

posto dove è stato amazzato Pasolini”, sorpréndese o director, o actor que se interpreta 

a si mesmo, que filma o seu diario: “Non sei porqué, pero nunca estiven no lugar onde 

foi asasinado Pasolini”. Subido na súa vespa circula a través da cidade de Roma camiño 

de Ostia procurando un pouco de calma, de intimidade, un traballo de dó que levar a 

cabo. De asumir  ou de aguantar un acontecemento na súa dimensión traumática,  de 

simboliza-lo imposíbel. Convócao quizais tamén a el un espectro e el responde á súa 

invocación acudindo ao seu encontro, sae a buscalo e invítanos a ir con el. 

1 FREUD; Sigmund (1920): “Jenseits des Lustprinzips”/ “Alén do principio do pracer”. Trad. Cast. “Más 
allá del principo del placer” Obras Completas: Vol. XVIII. Amorrortu editores. Buenos Aires. 19922. 
Sección IV. 
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A escena condúcenos de seguido a outra escena onde se representa,  en realidade,  a 

escena sobre o director de cinema asasinado; alí onde tivo lugar o crime non hai nada 

máis que un lugar desolado cun pequeno memorial á desolación. A pesar dun clamor 

que contamina o aire: sporco comunista, mascalzone, frocio, fetuso...E aínda hai xente 

que se pregunta se Pier Paolo Pasolini foi asasinado por motivos políticos a noite entre o 

1 e o 2 de Novembro de 1975?2

2 Víd. Pier Paolo PASOLINI:  “14 de Novembro. A novela dos masacres” en  Scritti corsari, Garzanti 
Editore, Milano, 20068. pp. 88-93 Orix.  Corriere della Sera, "Che cos 'è questo golpe?". Un libro moi 
recente publicado en Italia  por  dous xornalistas  vén a achegar  datos esclarecedores  sobre o contexto 
italiano no que se urdiu toda a trama política que inclúe o asasinato de Pasolini. BIANCO, Giuseppe & 
RIZZA, Sandra (2009):  Profondo Nero. Un’unica pista all’origine delle stragi di stato. Chiare Lettere, 
Milano.
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Nani Moretti: Caro Diario. 1993

Por que voltar  alí  precisamente?  De onde emerxe  ese  de  súpeto?  Por  que a 

alteridade aparece vencellada aos fenómenos da repetición preguntabase Freud? Algo 

hai que sempre volve,  quizais  só coma o retorno do reprimido,  pero esa reiteración 

nunca  é  exactamente  igual.  Literalmente  non  dá  igual,  non  dá  o  mesmo.  Algo  se 

produce que foxe dun simple intercambio, dun isto polo outro. Daquela a cuestión é por 

que voltar en repetidas ocasións, por que tódolos camiños conducen a Roma:

"Certo  día,  ao  percorrer  nunha  calorosa  tarde  de  verán  as  rúas  desertas  e  
descoñecidas dunha pequena cidade italiana, vin a dar nun barrio sobre cuxo  
carácter non puiden dubidar moito tempo, pois asomadas ás ventás das pequenas 
casas  só  se  vían  mulleres  moi  pintadas,  de  tal  xeito  que  me  apresurei  a  
abandona-la canella tomando polo primeiro atallo.  Pero  despois  de  vagar  sen  
guía durante algún anaco, atopeime de súpeto na mesma rúa, onde xa comezaba 
a chama-la atención; a miña apresurada retirada só tivo por consecuencia que,  
despois dun novo rodeo, vin a dar alí por terceira vez. Mais entón apoderouse de 
min un sentimento que só podería cualificar de arrepiante, e alegreime cando,  
renunciando ás miñas exploracións, volvín atopar a praza da cal partira".3

Semella  que  Freud  retén  unha  formulación  de  Schelling  para  describir  esa 

estraña  familiaridade  que  emerxe  subitamente  fóra  de  lugar,  que  se  aparece 

precisamente  como  algo  unheimlich,  impropio:  "todo  o  que,  debendo  permanecer 

segredo, oculto, non obstante se manifestou". Unha pequena cidade italiana. Tal vez. 

Sabemos pola súa correspondencia con Fliess e polo que el mesmo deixou escrito en A 

interpretación  dos  soños que  Freud  soñaba  reiteradamente  con  Roma.  Desexaba  a 

miúdo viaxar a Roma. Alí está datado o Limiar a Totem e Tabú. Pero ademais repite a 

narración dese soño, en varios lugares, e ademais non é un senón varios soños. O soño é 

3 FREUD; Sigmund (1919): “Das Unheimlich”/“O arrepiante”. Trad. Cast.“Lo ominoso”. Obras 
Completas: Vol. XVII. Amorrortu editores. Buenos Aires. 19922.
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a manifestación dun desexo, dicía daquela. Viaxar a Roma era o seu soño, pero ¿cal era 

o seu desexo?

"Nun dos meus sonos sobre Roma o lugar no que me atopo chámase Roma; pero 
fico abraiado pola multitude de carteis en alemán que hai fixados nunha esquina. 
Isto último é un cumprimento do desexo respecto do cal enseguida me lembro de 
Praga; e o desexo mesmo quizais naceu nun período xuvenil, hoxe superado, de 
nacionalismo alemán. Para a época en que o soñei, tiña en vista un encontro en 
Praga co meu amigo; a identificación entre Roma e Praga explícase entón por  
unha relación de comunidadedesexada; gustaríame máis atopa-lo meu amigo en 
Roma que en Praga, gustaríame trocares Praga por Roma para ese encontro".4

Se cadra Freud só quería atopa-lo seu amigo noutra cidade, como así lle fíxo 

saber  nunha carta.  O intercambio  de  lugares  explícase  entón  por  unha relación  de 

comunidade  desexada.  Identificacións  precarias  co  lado  máis  comprensíbel  da 

realidade, o amigo, o heroe, o espectro que nos acompaña:

"Xa saberás que o que aconteceu en Praga demostrou que eu tiña razón. Cando a 
vez pasada decidimos atoparnos alí, os soños xogaron un papel importante na 
elección. Ti non querías ir a Praga, e seguramente lembrarás porqué; ao mesmo 
tempo eu soñei que estaba en Roma, que paseaba polas súas rúas e me abraiaba 
do grande número de nomes alemáns que ostentaban as rúas e os comercios. Ao 
espertar comprendín de súpeto que a Roma do meu soño era en realidade Praga, 
onde todos sabemos que a titulación de rúas con nomes alemáns é unha demanda 
popular. Así pois, o meu soño daba por cumprido o desexo de me atopar contigo 
en Roma, máis ben que en Praga. Por outra banda, a miña morriña de Roma é 
profundamente neurótica:  está vencellada á miña admiración de escolar polo  
heroe semita Aníbal, e, de igual xeito, tampouco eu cheguei este ano a Roma 
dende o lago Trasímeno como non chegara el".5

Trátase sen dúbida de escribirmos sobre o que non sabemos, sobre un lugar que 

non coñecemos. De chegar até a Zona co Stalker, con Nani Moretti, con Pasolini, con 

Freud, con todos eles, con cada un deles, que se pasan a testemuña, que nola pasan 

tamén a nós sen que por iso saibamos que facer con ela. A trampa de toda doazón: 

«¿Como especular sobre a débeda doutro que lle cae a un?»6

4 FREUD,  S.  ([1899]1900):  Die  Traumdeutung  /A interpretación  dos  soños.  1ª  parte.  “O  soño  dos 
abellóns. O traballo do desprazamento” en III: “O soño é un cumprimento do desexo”. Trad. cast. Obras 
Completas: Vol. V. Amorrortu editores. Buenos Aires. 19922. As alusións e os comentarios de Freud ós 
seus soños de Roma repítense en diversas partes da obra. Vid. Capítulo V: O material e as fontes do soño, 
VI: O traballo do soño, etc. Freud deixou anotada a relación de esta temática coa morte do seu pai no 
Limiar á segunda edición de A interpretación de 1908.
5 Víd. Sigmund Freud a Wilhelm Fliess o 3/12/1897. Trad. Cast. FREUD, S. (2008): Cartas a Wilhelm 
Fliess (1887-1904). Nueva edición completa. Amorrortu, Buenos Aires & Madrid.
6 DERRIDA, J. (1980):  “Spéculer sur Freud/ “Especular sobre Freud”. Trad. Cast. En: La tarjeta postal.  
De Sócrates a Freud y más alla Tomás Segovia e Haydée Silva ("Envíos"). Siglo XXI, México, 2001. P. 
199.
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Repetición, síntoma e pantasma

Freud empregaba  o  termo fantasía  (Phantasie)  para  nomear  unha escena  que se  lle 

presenta  á  imaxinación  e  que  dramatiza  un  certo  desexo  inconsciente.  O  suxeito 

asemade desempeña un papel nesta escena, mesmo cando isto non sexa evidente, ou se é 

que algunha vez o é. Pois á fin e ó cabo, que indican os soños salvo un traballo da 

repetición, un traballo latente, nin moito menos evidente, que non toma en conta tanto o 

contido o que á primeira vista nos chama a atención como a repetición subxacente? 

Voltar a Roma.

Interésanos  aquí  sinalar,  en primeiro  lugar,  un camiño  previo,  unha  primeira 

repetición que constitúe certo modo de saír a procurar certa lóxica especulativa difícil 

de explicar -pois a repetición non é obvia nun primeiro momento-, e certo camiño na 

psicanálise só a enxerga como fenómeno principal despois dun percorrido que abandona 

con dificultade o campo da representación, da posta en escena e da fantasía. Mesmo ao 

tempo que Freud inaugura a súa especulación sobre o alén, aínda dá un paso previo en 

O arrepiante, un rodeo narrativo pola ficción e pola fantasía onde descobre as pegadas 

da repetición na alteridade.

Este camiño non esgota o campo da psicanálise pero é difícil non observar neste 

movemento  unha das  súas cadencias  fundamentais.  Un percorrido que tamén Lacan 

seguiu ao seu xeito na súa particular repetición de Freud e que é o que aquí máis nos 

interesa. Ao reforzares o papel da linguaxe na constitución da fantasía freudiana, Lacan 

destacou na súa fórmula da pantasma (fantasme) a vinculación fundamental  que ese 

campo presenta co rexistro simbólico. Hai un artellamento das imaxes polo cal se poñen 

a  traballar  nunha  estrutura  significante.  A  función  protectora  da  pantasma  fronte  á 

castración,  e  a  súa  cualidade  fundamental  de  lle  permitires  ao  suxeito  soste-lo  seu 

desexo supuxo un fito importante na evolución do traballo de Lacan. En xeral enténdese 

que a súa función expresa o modo peculiar da relación do suxeito co gozo, aínda que de 

forma distorsionada. Non obstante, como sinalou Jacques-Alain Miller, é perceptíbel un 
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desprazamento  sensíbel  no  traballo  de  Lacan  entre  a  relación  do  suxeito  co  gozo 

pensado como pantasma e a relación do suxeito co gozo pensado como repetición; isto 

último conduciría ademais a un novo valor do síntoma. Ao pensar a relación do goce 

baixo a forma da pantasma concíbese o obstáculo fronte ao suxeito como unha pantalla 

que hai  que atravesar,  "e  véxome conducido  a  soster  pola  miña  propia  construción, 

indica  Miller,  que  o  atravesamento  da  pantasma é  unha  variante  do  paradigma  da 

transgresión, é a transgresión que funciona na análise como a fin da análise, e co convite 

de ir máis alá, na dirección do baleiro, da destitución do suxeito, da caída do suxeito 

suposto saber e da asunción do ser do gozo".7 Cando a relación co gozo é pensada baixo 

a forma da pantasma, a fin da análise como atravesamento do pantasma arrastra en certo 

sentido  a  herdanza  da  anagnórise.  Dunha  revelación  que  resolve  a  trama  da 

representación na que se inscribe o suxeito.

A repetición, non obstante, é dalgún modo a forma desenvolvida da pantasma, 

no mesmo sentido en que esta é a forma concentrada daquela: "A repetición é o que 

merece chamarse o síntoma, que nos presenta, en efecto, unha repetición do gozo e por 

iso  mesmo  unha  constancia  que,  non  obstante,  non  se  concentra  na  pantasma 

fundamental,  senón  que  se  estende,  perdura;  non  se  condensa  nunha  fórmula  que 

habería que despexar e que daría a clave que permitiría un atravesamento".8 O síntoma 

na forma que asume no último ensino de Lacan, implica o desenvolvemento temporal 

desta relación co gozo e non se presta á transgresión, senón a aquilo que éste determina 

como un "se arranxares co síntoma" ou en todo caso a aquela alusión de Lacan en  O 

reverso  da  psicanálise cando  di  que  se  produce  certo  deslizarse.  Máis  que  unha 

detención  da  repetición,  se  trata  dunha  nova  relación  do  suxeito  coa  repetición.  A 

elaboración do goce como  Plus-de-gozo, sobre a base da plusvalía marxiana, pon en 

evidencia outra faceta da repetición, en tanto que satisfacción que afonda na falta en 

gozar.

No ronsel  de  Lacan  e  de  Miller,  Žižek explorou tamén  estes  dous  modelos. 

Repetiu en certo modo este camiño extraendo, iso si, unhas consecuencias políticas que 

non  forman  parte  da  clínica  habitual.  O  primeiro  modelo,  se  é  que  así  queremos 

chamalo céntrase na idea de pantasma como relación do suxeito co gozo a través do 

7 MILLER, J-A. (2003): La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Paidós, Buenos Aires, 20042. 
P. 254.
8 MILLER, J-A. (2003): Ops. Cit. P. 256. 
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desexo e entende á Cousa como unha alteridade insoportábel, como abismo e angustia 

que  a  lei  simbólica  reconduce.  Antígona  é  o  modelo  de  ruptura  en  relación  á  lei 

simbólica e ten que ver, precisamente, co que Miller indica coa idea da transgresión 

como  fin  da  análise.  Este  Lacan  no  que  o  Real  vaise  abrindo  camiño,  "afirma  a 

existencia dun núcleo traumático do Real que ofrece unha resistencia invencíbel a ser 

integrado no simbólico, e o fai establecendo un vínculo entre  Das Ding de Freud coa 

Cousa en si de Kant".9 A castración simbólica funciona porque a Cousa queda prohibida 

e  xustamente  por  iso  sostén  ao  desexo.  O  segundo  modelo,  simplificando  quizais 

demasiado a cuestión, parece xurdir segundo Žižek a partir do propio Seminario XI Os 

catro conceptos fundamentais da Psicanálise, en función dunha renovación do concepto 

de pulsión. A pulsión supón xa un  alén da castración simbólica, un desvío propio do 

Real.  Para  Žižek, ademais,  o Lacan que pensa a  lei  simbólica como constituínte  do 

desexo  humano  por  medio  da  prohibición  do  acceso  á  Cousa  é  o  que  ten  como 

referencia  unha política  democrática.  Do mesmo xeito que todo obxecto positivo de 

desexo  se  perdería  no  baleiro  da  Cousa  imposíbel,  derívase  diso  que  todo  axente 

político positivo non fai máis que ocupa-lo baleiro no centro do poder.

Esta  modificación  ten  tamén  a  súa  equivalencia  en  relación  ao  estatuto  do 

síntoma onde quizais sexa máis perceptíbel. O síntoma pode ser considerado como unha 

formación  patolóxica,  unha  manifestación  dun compromiso  do  desexo  por  parte  do 

suxeito que habería que disolver pola interpretación analítica. De xeito que os síntomas 

se entenden como a serie de excepcións ao funcionamento da lei simbólica, ao grande 

Outro,  que  define  o ideal  de  plena  integración.  Integración  que,  dito  sexa  de  paso, 

sempre fracasa,  o que remata  por alimenta-lo fluxo do desexo na súa vertente  máis 

consumista e autodestrutiva. Esa retórica do fracaso, do suicidio político asociada ao 

horizonte  da  democracia  é,  seguramente,  o  que  conduciu  a  Žižek,  para  tratar  de 

devolverlle unha certa autonomía ao individuo, a reformulares a estratexia que pensa a 

transgresión coma un acto  radical,  salientando  unha ruptura  que non é  tan  clara  na 

psicanálise lacaniana, pero tampouco na súa propia obra.

Sexa como for, dende a lóxica masculina da lei e a súa excepción constituínte, 

do  desexo  e  da  pantasma,  si  parece  polo  menos  que  Lacan  quixo  explorar  outras 

posibilidades en función dunha lóxica feminina, "na que non hai excepción á serie de 

9 ŽIŽEK, Slavoj (2004): Organs without bodies: Deleuze and consecuences/Órganos sen corpo: Deleuze  
e consecuencias. Trad. Cast. Antonio Gimeno: Pre Textos, Valencia, 2006. P. 123.
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síntomas, na que só hai síntomas, e a lei simbólica non é máis que un dos síntomas".10 É 

dicir,  o  síntoma  entendido  como  sinthome:  un  universo  de  escisión  radical  na  que 

ningunha lei a priori garante a comunicación entre ámbolos dous lados", de tal xeito que 

só unha serie de nós sintomáticos, parciais e continxentes, puntos de acolchado, puntos 

de gravitación, poden facer xurdir unha fráxil e limitada coordinación entre ámbolos 

dous dominios".11 Nin tan sequera é factíbel  pensar que exista un grande Outro que 

poida garantir a consistencia do simbólico no que moramos, só pode haber puntos de 

estabilidade locais,  fráxiles e continxentes.12 Por iso a disolución total  do síntoma é, 

dende este punto de vista, unha catástrofe. Da posibilidade dunha performance radical 

saltamos directamente na realidade da psicose.

Esta  peculiar  modificación  do  concepto  de  síntoma  aparece  serodiamente  na 

psicanálise  lacaniana,  e a súa presenza evoluciona tamén no pensamento de  Žižek.13 

Enténdese en consonancia co desenvolvemento do vínculo primario do gozo que anoa 

os rexistros Real, Simbólico e Imaxinario (RSI). Como sinalou Miller, o concepto de 

sinthome,  foi  feito  xustamente  "para  reunir  síntoma e  pantasma".14 Oponse nisto  ao 

signo clínico; se a febre é un signo que indica que cómpre tratar aquilo que a causa, o 

sinthome, en cambio, non é interpretábel, só apunta cara a aquilo que mantén unida á 

Cousa en si: se un o desata, a Cousa en si desintégrase.15 É un nó fundamental que non 

se trata simplemente de cortar, senón que implica un traballo diferente. Por iso, dende 

un punto de vista político, unha das apostas fundamentais de  Žižek é que ao traballar 

sobre o sinthome se pode suspende-la eficacia de todo o edificio ideolóxico:

"A noción lacaniana de que o Real é imposíbel non significa que non se poida 
facer nada co Real. A aposta ou esperanza fundamental da psicanálise é que co 
simbólico se poida intervir  no Real.  O que Lacan chama o  sinthome (a súa  
versión do síntoma) é Real; un Real simbólico no sentido de que estrutura o  
gozo.  E  a  idea  é  que  polo  medio  dunha  intervención  simbólica  pódense  
transformar estas estruturas.[...] A tese de Lacan é que se pode intervir no Real 
[...] Un cambio verdadeiro ten lugar na psicanálise cando se cambia o teu modo 

10 ŽIŽEK, Slavoj (2000): The fragile absolute or, Why is the Christian legacy worth fighting for?/O fráxil  
absoluto ou ¿por que paga a pena loitar polo legado cristián? Trad. Cast. Antonio Gimeno. Pre Textos, 
Valencia, 2002. 
11 ŽIŽEK, Slavoj (2000): Ibíd.
12 ŽIŽEK, Slavoj (2000): Ops. Cit. P. 152-153.
13 Este  carácter  sintomático  da  filosofía  manifesta  unha  evidente  evolución  na  obra  de  Žižek  se 
recordamos que a súa segunda tese doutoral situaba o estatuto da filosofía entre o fantasma e o síntoma. 
14 MILLER, J. -A. (2003): Ops. Cit. P. 346. 
15 A outra variante que Lacan introduce a partir dos 70 tende a elaborar o síntoma como acontecemento do 
corpo, ao que alude xa o título do Seminario XX  Encore. LACAN; J. (1975):  Encore(1972-73)/Aínda 
(1972-73) Comp. J-A. Miller. Paris, Seuil.Trad. Cast. Seminarios Libro XX. Paidós, Buenos Aires, 1981.
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fundamental  de  jouissance, que  é  precisamente  a  túa  dimensión  Real  como  
suxeito".16

Aínda que as bases desa clínica política non fosen realmente establecidas por 

Žižek, e  unha  parte  do  traballo  ideolóxico  xa  non  poida  evitar  atoparse  con  esta 

problemática relación co gozo, un dos atrancos fundamentais que atopa a recepción da 

súa obra é que a sofisticada teoría da ideoloxía que Žižek foi dando á luz ao longo dos 

90 toma como base o primeiro modelo de síntoma que aínda é posíbel detectar dentro 

do campo da comunicación. O aspecto crucial, por outro lado, desta teoría cifrábase na 

posibilidade  de  operar  cunha  lóxica  do  gozo  ausente  nas  teorías  da  pragmática  do 

discurso. Se ben é certo que esa teoría é operativa aínda nun campo considerable da 

produción  semiótica,  sobre  a  base  da  relación  do  suxeito  co  gozo  na  fórmula  da 

pantasma;  o certo  é tamén que hai  síntoma como  sinthome,  que non é  posíbel,  nin 

aconsellábel  disolver. Trátase máis ben de certo traballo  específico pois o que hai é 

repetición, e a transgresión pasa a un segundo plano, ou máis habería que dicir que no 

capitalismo  certo  tipo  de  repetición  é  a  norma.  Hai  síntoma  e  hai  repetición:  hai 

sinthomática.

Imos pois a explorar un pouco máis esta idea dunha repetición sintomática como 

fenómeno da alteridade en relación á política. É dicir, qué tipo de traballo impón esta 

consideración do síntoma, que non se constitúe en relación ao desexo senón que ten que 

ver máis coa repetición da pulsión. Unha política que non pode obviar certo traballo 

necesario sobre o gozo, e que precisamente por iso aínda se volve máis complexa en 

termos de discurso, máis inestábel, máis paradoxal. Unha política que pouco ten que ver 

co que se entende por política habitualmente.

Contrabando. Alén da lei

Como se enfrontar á lei cando o límite que instaura a prohibición catapulta o desexo e 

xera a escena para a súa propia transgresión? Žižek, entre outros, ocupouse nos últimos 

anos das célebres  pasaxes das  Epístolas nas que San Pablo argumenta  precisamente 

neste sentido: é a propia lei a que instaura a necesidade da transgresión. Como romper 

16 "....diría que o Capital é o Real simbólico; a estrutura neutral básica que perdura". ŽIŽEK, S. e DALY 
G. (2004d): Conversations with Žižek /Conversacións con Slavoj Žižek. Trad. Cast. Trotta, Madrid, 2006. 
P. 143
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entón co automatismo do desexo que segue os parámetros do imperativo kantiano no 

que  a  lei  mesma  é  a  maior  transgresión?  É  posíbel  polo  tanto  escapar  á  lei  e  á 

transgresión como o seu escuro reverso? A posibilidade dunha solución nesta cuestión 

pasa por evita-la trampa da perversión, é dicir, a lei que xera a súa transgresión pois a 

necesita  para afirmarse como lei.  Para o crente,  entende  Žižek suspéndese a lei  non 

porque un deixe de cometer certos actos por estaren prohibidos, senón porque dende a 

súa nova actitude positiva carece de sentido facelos.

Xa Hegel nos seus Escritos de Xuventude tratara esta cuestión dende unha óptica 

teolóxico-política sobre o marco do que el entendía como a positividade da lei. No caso 

da  lei  xudea  a  positividade  maniféstase  na  súa  radical  exterioridade,  como  unha 

alteridade absoluta  e incomprensíbel  fronte  á que o individuo se atopa radicalmente 

alleado.  A  lei  kantiana,  por  outra  banda,  supón  para  Hegel,  en  célebre  pasaxe,  a 

interiorización  da  positividade  e  polo  tanto  da  escravitude  dentro  dun  mesmo.  A 

positividade  da  lei  mantén  o  seu  alleamento  radical  con  respecto  ao  individuo  en 

ámbolos dous casos, non importa se o amo está fóra ou foi interiorizado, e ademais un 

resto  de positividade  fica  indestrutíbel  no proceso.  E xa  Hegel  por  entón falaba  da 

estrutura do  pleroma, da conxunción do amor como complemento necesario fronte á 

abstracción da reflexión. Do desexo que diriamos hoxe. Hegel, pola súa banda, seguirá 

outros rumbos fronte á actualización do debate que toma como preferencia a análise de 

San Pablo, e a súa culminación na idea de ágape como ruptura co dominio da lei e do 

seu reverso, na afirmación dunha nova actitude militante.17

Este revival teolóxico atopa como interlocutor privilexiado tamén a Benjamin de 

onde emerxe o debate sobre a filosofía da historia, por un lado e sobre o Gewalt, polo 

outro, a violencia e o poder; a soberanía. E como sentenza a primeira frase da Teoloxía  

política de Carl Schmitt, a referencia polo outro lado: "soberano é quen decide sobre o 

estado de excepción".18 Enxérgase polo tanto, a necesidade de reformula-lo concepto de 

soberanía,  de  volver  elabora-la  Zwiespältigkeit  do  concepto  de  Gewalt,  a 

indiscernibilidade do poder e da violencia, na súa lóxica do double bind. Hai un alén da 

soberanía, como violencia, como poder, ou toda política, mesmo a máis individual, a 

17 Víd. BADIOU, Alain (1997): Saint Paul.La fondation de l’universalisme /San Pablo. A fundación do 
Universalismo. Trd. Cast. Anthropos, Barcelona, 1999. AGAMBEN, Giorgio (2000): Il tempo che resta.  
Un commento alla lettera ai Romani  /  O tempo que resta. Comentario á Epístola aos Romanos. Trad. 
Cast. Antonio Piñero. Trotta, Madrid, 2006.
18 SCHMITT, Carl (1922): Teoloxía política. Catro capítulos sobre a soberanía /Politische Theologie.  
Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität. Duncker& Humbolt, Berlin, 19936. P. 13.
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máis propia, é por definición soberanista, dominadora, fálica, castradora? En primeiro 

lugar polo que concerne a unha lóxica da excepción,  do espazo escuro detrás da lei 

soberana.  Algo  así  como  o  inferno,  o  prohibido,  o  reverso  da  lei  pública,  o  amo 

totalitario  que  ordena  gozar.  Movemento  onde,  por  certo,  toda  unha  política  da 

representación,  que vai aparellada a esta lóxica da excepcionalidade,  que borra,  que 

anula as diferenzas, cae tamén coa soberanía. O resto, o residuo, o excremento, o lixo, 

aquilo  que  o  poder  soberano despreza  compón  o  material  básico  dunha política  da 

diferenza  que  só  podemos  denominar  residual,  a  medio  camiño  entre  a  utopía  e  a 

distopía.  Unha política que imos,  se acaso, a explorar cos medios e capacidades tan 

limitados que temos. Non hai outros. 

En primeiro lugar, trazaremos un bosquexo dalgúns dos lugares desa política da 

diferenza, sobre o trasfondo dalgunhas claves que Slavoj Žižek achegou no seu peculiar 

traballo  sobre  a  posibilidade  dunha lóxica  política  diferente.19 Žižek ten  chamado  a 

atención sobre as formulacións de Lacan en relación ao tema da diferenza sexual, ao 

universo de escisión radical que a constitúe sobre a imposibilidade dunha comunicación 

efectiva entre ámbolos dous lados, masculino e feminino.  Ademais foi acentuando a 

importancia  estratéxica  con  respecto  á  posibilidade  dunha  política  non-soberanista, 

impropia, que supón o lado feminino das fórmulas da sexuación na súa relación á lei.

Se o lado masculino é o lado da excepción, do imperio da lei que se funda na 

castración e na excepción que a constitúe, o non-castrado, o pai primordial da horda en 

termos freudianos; o lado feminino é un conxunto no que a propiedade, neste caso a lei 

da  castración,  recae  sobre  tódolos  individuos  sen  excepción,  a  condición  de  que  o 

conxunto non se poida pechar. É neste punto que radica a súa indecibilidade. En función 

diso Lacan fala dun gozo específico da muller, que hai obviamente que retomar nos seus 

termos,  unha lectura máis  ou menos literal  desta cuestión non podería ser máis  que 

absurda. Hai un lugar pois que non está esencialmente determinado polo gozo, ou en 

todo caso un gozo do que non sabemos nada agás que presenta unha relación coa lei que 

é diferente.

Como consecuencia diso se entende a coñecida afirmación de Lacan, “il n’ y a  

pas#femme”, onde o # quere indicar  a imposibilidade de establecermos un concepto 

universal  da muller,  é dicir  a muller  está toda baixo a función fálica,  onde ademais 

19 A influencia sintomática de Freud e da psicanálise semella fundamental no contexto do 68 e o post-68 
francés.
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tamén se indica a existencia dun goce suplementario,  un gozo do corpo que está de 

máis, un gozo alén do falo, sinala Lacan con certa ironía.20 Un goce místico do que en 

realidade non se sabe nada, pero que ao mesmo tempo non cesa de escribirse, non cesa 

de  non escribirse.  Un goce que se sente e  que nos encamiña cara  á ex-sistencia.  A 

escultura de Santa Teresa de Bernini é unha das referencias que Lacan emprega para 

describir ese gozo que parece introducir aquí a posibilidade dun gozo que escapa ao 

ámbito  comunicativo  do  significante,  e  que  é  da  orde  do  infinito.  A  partir  desta 

formulación xorde a cuestión da inefabilidade deste gozo feminino,  da súa linguaxe 

específica en principio non comunicábel, na que parece que hai opinións versadas con 

diversidade de opinións. Dende unha herdanza lacaniana, aquela que representan ao seu 

xeito tanto Jacques-Alain Miller como Slavoj Žižek, a cuestión semella aberta.

Žižek tratou de saír ao paso de varias posibles interpretacións desta cuestión. A 

máis obvia é a que interpreta que as fórmulas do lado masculino definen a función fálica 

de xeito universal,  mentres que as do lado feminino representan a excepcionalidade. 

Mais  por  ese  camiño  só  podemos  regresar  cara  á  soberanía  (masculina)  coa  súa 

excepción  (feminina).21 Unha  segunda  posibilidade  sería  interpretar,  como  dixemos 

antes,  que  o  lado  masculino  se  define  en  función  dun  lugar  excepcional  fóra  da 

castración e da lei,  mentres que polo lado feminino o non-toda a muller interprétase 

como un eido específico  polo que pode haber  algo en cada muller  que se  resista  á 

función fálica. A clave non obstante, para Žižek, consiste en comprender que a función 

fálica se establece en referencia á súa propia limitación inmanente, é dicir, constitúese 

no  lado  masculino  polo  establecemento  simultáneo  dunha  excepción;  mentres  que 

dende o lado feminino, "se socava a universalidade da función fálica polo feito de que 

non haxa nada nela que se lle resista".22 O non-todo feminino non quere dicir que a 

muller non estea totalmente sometida á función fálica senón que, argumenta Žižek, ela 

"vai  alén  da  presenza  fascinante  do  falo,  é  capaz  de  discernir,  nel,  o  recheo  da 

inconsistencia do Outro". A castración dá corpo á imposibilidade, á inconsistencia do 

campo do Outro, ao feito de non existires "un Outro do Outro". A excepción só xera a 

prohibición ao manter como algo inalcanzábel aquilo que de por si xa era imposíbel. 

20 LACAN; J. (1975): Aún (1972-73). Seminarios Libro XX. P. 90-92.
21 ŽIŽEK, Slavoj (2000b):  A política da diferenza sexual.  Episteme, Valencia,  1996. (Conferencia de 
Žižek, no encontro "Feminismo y Psicoanálisis", do 10 ao 14 xullo, 1995 Valencia: UIMP, Universitat de 
Valencia). P. 6 1995 LACAN; J. (1975): Aún (1972-73). Seminarios Libro XX.
22 ŽIŽEK, Slavoj (2000b): Ops. Cit. P. 9.
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Žižek, xa que logo, semella entender que a posición feminina podería sosterse nunha 

posición diferente fronte á pantasma e fronte ao síntoma. Un traballo diferente fronte ao 

síntoma  que  aquel  propio  da  pantasma,  é  precisamente  o  síntoma  na  forma  que 

anteriormente  indicabamos  como  sinthome.  É  un  traballo  sobre  a  posibilidade  da 

repetición no instante da indecibilidade.

Isto condúcenos novamente ao problema da lei e a transgresión. Un argumento central 

para  Žižek é  que  o  poder  non  se  pode  manter  só  coa  axuda  da  lei  pública,  élle 

imprescindíbel o recurso ao outro lado da lei, á obscena lei "nocturna" que acompaña 

como  unha  sombra  á  lei  pública  e  que  establece  en  moitos  casos  a  súa  propia 

aplicabilidade. A clave desta lei non escrita, que é por definición oral, consiste en que 

para poder actuar debe permanecer oculta, ou aparecer só en ocasións excepcionais. Así 

se explica que as transgresións periódicas da lei pública formen unha parte integral e 

permitida da orde social, confírenlle unha parte fundamental da súa estabilidade: aquilo 

que parece unir  máis a unha comunidade non é a identificación coa lei  pública que 

regula as condicións sociais "normais" da comunidade, senón "a identificación cunha 

forma específica de transgresión da Lei, da suspensión da Lei".23 A tese de Žižek é que 

este funcionamento da lei e o seu reverso oculto é o que describen as fórmulas do lado 

masculino.  O suxeito  está  efectivamente  atrapado precisamente  en tanto que non se 

identifica plenamente co poder, é dicir cando trata de manterse a salvo a través de certa 

distancia fronte a el. A posición feminina, non obstante, está definida polo rexeitamento 

deste funcionamento paradoxal da lei. Pode identificarse plenamente porque sabe que o 

falo  é  pura  aparencia,  sabe  que  non hai  nada  detrás  da  máscara  e  a  súa  estratexia 

consiste en manterse nesa nada. A lei polo tanto, sinala Žižek, é realmente agredida pola 

identificación que se leva a cabo sen reservas cando a súa execución non se afasta da 

literalidade.

Á marxe queda a cuestión sobre a posibilidade de que exista un goce diferente 

na posición feminina. Žižek mantívose en contra da interpretación que, seguindo tamén 

a Lacan, entende que a muller sen excepción está inmersa nun goce místico. Para el a 

opción correcta pasa por considerar que a muller cae sen excepción na orde da palabra.24 

A opción, non obstante, non parece tan sinxela pois el mesmo recoñece a dificultade 

cando  até  un  intérprete  competente  como  Bruce  Fink  non  consegue  resolver  esta 

23 ŽIŽEK, Slavoj (2000b): Ops. Cit. P. 12.
24 Víd. ŽIŽEK, Slavoj (2000): Ops. Cit. P. 188-189.
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cuestión. Se para a lectura máis ou menos usual da lóxica do non-todo se entende que, 

por un lado, non-toda a muller está baixo a función fálica, é dicir, hai unha parte dela 

que se resiste á castración simbólica, á súa introdución no rexistro simbólico, como é 

posíbel ler a fórmula complementaria que di que “non existe polo menos unha X que 

non estea baixo a función da castración”? Fink non atopa outra opción que recoñecer 

unha contradición neste sentido, pois se o gozo feminino supera o simbólico ten que ser 

inefábel, e o problema está en que Lacan tamén indica que a relación entre gozo e fala é 

primaria. Žižek opta por "salvar os fenómenos" e subscribe a argumentación de Suzanne 

Barnard que quere facer compatibeis ámbolos dous enunciados: a fórmula só designa a 

imposibilidade dunha totalización, non a existencia dunha parte misteriosa.25 O suxeito 

feminino está no simbólico sen excepción, ten unha relación co Outro que produce unha 

forma ilimitada de gozo.26

De modo  que  Žižek optou  finalmente  por  ler  o  tema  do  amor  feminino  no 

Seminario XX de Lacan coas Epístolas de San Pablo para comprender a singularidade 

das fórmulas femininas. O ágape (amor) funciona como unha falta de completude que é 

máis  alta  que  a  propia  completude.  Fronte  á  falsa  oposición  entre  a  lei  e  a  súa 

transgresión, dous momentos en realidade complementarios, se pode amar precisamente 

porque non se sabe todo. A súa conclusión é que o tránsito do xudaísmo ao cristianismo 

ofrecido por San Pablo obedece, en última instancia, á mesma matriz que regula o paso 

das fórmulas da sexuación masculinas ás femininas.27 No cristianismo dáse unha ruptura 

co marco da lei e a súa transgresión a través do amor, a actitude do cristián suspende ese 

marco: "Mesmo cando o campo do coñecemento é todo (completo, sen excepcións), o 

campo do coñecemento permanece nun sentido non-todo, incompleto; o amor non é 

unha excepción ao campo do coñecemento senón precisamente esa nada que fai que 

mesmo a serie completa sexa incompleta".28

Quizais o máis interesante de todo o dito sexa reter esta idea de que hai dúas 

maneiras de subvertir a lei,  a masculina e a feminina. É posible violar/transgredir as 

prohibicións da lei pero esta é a transgresión intrínseca que afirma o funcionamento da 

25 Žižek refírese ás diverxencias entre Bruce Fink e Suzanne Barnard en FINK, B & BARNARD, S. 
(2002): Reading Seminar XX; SUNY Press, Albany. P. 40 y 178. Víd ŽIŽEK, Slavoj (2003): The Puppet  
and  the  Dwarf.  The  perverse  core  of  Christianity./O monicreque  e  o  anano.  O núcleo  perverso  do 
cristianismo. Trad. Cast Alcira Bixio. Paidós, Buenos Aires, 2005. P. 93-97.
26 ŽIŽEK, Slavoj (2003): Ops. Cit. P. 96.
27 ŽIŽEK, Slavoj (2000): Ops. Cit. P.187.
28 ŽIŽEK, Slavoj (2000): Ops. Cit. P.190.
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lei.  A  outra  posibilidade  que  Žižek considera  realmente  subversiva  é:  "facer 

simplemente  o  que  está  permitido,  é  dicir,  o  que  a  orde  existente  permite 

explicitamente, aínda que o negue por medio de prohibicións implícitas non escritas".29 

Non  obstante  para  obedecer  á  lei  sen  excepción  é  necesario  liberarse  primeiro  da 

pantasma, do suplemento transgresivo que nos liga a ela, como anuncia o xesto radical 

de Medea renunciando aos seus fillos, aquilo que é o máis valioso para ela: a alteridade 

pantasmal  que fai  que a  realidade  sexa soportábel.  O Fráxil  absoluto encamíñase  a 

partir  de  aí  cara  ao  resplandor  dunha  alteridade  liberada  do  seu  pantasma,  cara  á 

fraxilidade do absoluto evocado polo "pavor do novo" de Heiner Müller. Antígona (O 

sublime obxecto da Ideoloxía), Mauser (O espiñento suxeito) Medea (O fráxil absoluto), 

Bartleby (A visión de paralaxe),  Žižek  encadea unha fantasía con outra en busca dun 

acto definitivo. A lista de personaxes é interminábel. A súa propia retórica condúceo á 

necesidade de escenificar un acto final, de atopar na ficción narrativa ese acto alén da 

repetición.  Žižek parece resistirse a abandonar certo campo da comunicación e xunto 

con iso da cuestión ideolóxica, ao se desinteresar pola cuestión do ser falante (parlêtre) 

indicada  por  Lacan,  e  pola  posibilidade  dese  gozo  "místico"  alén  da  lingua,  que 

introduce de xeito fundamental outro enfoque sobre o corpo: un gozo como algo Real, 

traumático, alén do principio do pracer e da castración. Un gozo do que pouco sabemos 

e que se relaciona co sinthome tal e como aparece elaborado en "Joyce o Síntoma" e na 

peculiaridade da "fala" do Finnegans Wake de Joyce.30

Que  pode  querer  sinalar  a  suxestión  dunha  alteridade  non  pantasmal?  Que 

podemos atopar entre o Principio do pracer e o Principio de realidade? Entre o pracer e 

o gozo lacaniano alén do Principio do Pracer, dun lado a outro, non hai unha oposición 
29 ŽIŽEK, Slavoj (2000):  Ops. Cit. P. 191 A "Sobreidentificación" é un concepto clave que tivo unha 
recepción máis alá da obra de Žižek no que se denominou guerrilla de comunicación, a medio camiño na 
configuración dun tipo de artista-activista. Neste sentido Žižek explicou en relación á polémica xerada en 
torno ao grupo musical post punk  Laibach e a súa posta en escena Nazi, que máis que practicar unha 
apoloxía do nazismo o que, precisamente, escenifican é "o apoio fantasmático do poder con toda a súa 
inconsistencia". Vid. ŽIŽEK, S. (1997): O acoso das fantasías. Trad. cast. Cela Braunstein. Siglo XXI, 
México DF, 1999, 2ª Ed. 2005. P. 36. Con maior extensión refírese a esta cuestión en ŽIŽEK, S. (1993): 
"Why are Laibach and NSK not Fascists?" M'ARS. Vol. 3-4. (1993), 3-4. Vid. tamén sobre propostas 
artísticas recentes que traballan nesta lińa. GRZINIĆ, Marińar: "Procesos de encarnación de fronteras: 
Tanja Ostojić y la diferencia mínima". ZEHAR, Nº 64. Pp, 146-157. Finalmente Wu ming, dispositivo de 
enunciación colectiva onde os haxa actualmente, traballou especialmente nesta liña dende os comezos do 
seu proxecto con Luther  Blisset. Vid. Luther  Blisset; Sonja Brunzels; Grupo Autónomo A.F.R.I.K.A: 
Manual de guerrilla de la comunicación. Virus.
30 Sobre esta cuestión alude a Miller no Espiñento suxeito.  ŽIŽEK, S. (1999): Ops. Cit. P. 316-317. Nota 
60.  Cfr. MILLER, J.-A. (1997): “Des semblants dans la relation entre les sexes” en La Cause freudienne, 
Nº  36,  Paris.  Págs.  7-15.  Cfr.  MILLER,  J.-A.  (1996):  “Le  monologue  de  l’apparole”,  La  Cause 
freudienne, Nº 3, Paris. Págs. 7-8.
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ou contradición entre eles. Tan só a repetición xeradora no límite entrópico dun alén do 

pracer,  e dun alén da lei  do que pouco sabemos.  Unha alteridade  radical,  lugar  sen 

tempo poboado por  espectros  e  pantasmas.  Un lugar  sacudido,  por  outro lado,  pola 

violencia na súa dimensión máis incomunicábel fóra da lei. Žižek non nos conta moito 

máis.

Aínda que agora que o escribo, agora que estou a escribilo semella, dalgún xeito, 

que aquí se abre un camiño un tanto diverso que nas formulacións de Lacan,  condúceo 

a especular sobre un gozo diferente, un gozo non-todo que non está vencellado á fala, 

senón que  non cesa  de  se  escribir  nunha repetición  sintomática.  Un camiño  cara  á 

escrita como unha clínica diferente.31 

Non só pero ademais ábrese aquí a posibilidade dun alén da economía política, a 

economía xeral como unha economía política da alteridade, unha estratexia diferente á 

economía  restrinxida,  á repetición  xeradora de plusvalía,  na circulación dos valores. 

Unha economía  política  da  escrita  que  segue  un  camiño  diferente  ao  fetichismo da 

mercadoría, unha especulación diferente. Movemento complexo da escrita, que se segue 

dun fenómeno particular da repetición entrópica. Cara onde vai unha digresión, que non 

é nin unha regresión, nin unha progresión, nin tampouco unha transgresión? É que se 

dirixe a alguén, agrédeo? A digresión non pertence en propiedade a ninguén pois a súa 

aparición é tamén impropia. É seguramente filla da repetición.

Nunha extensa  digresión  sobre  o  fetichismo,  sobre  a  construción  do  fetiche, 

sobre  o  fetiche  de  Hegel  e  sobre  Hegel  como  fetiche,  Derrida  tentea  os  límites  da 

especulación hegeliana, da historización da dialéctica e da especulación freudiana.32 Os 

límites do fetichismo especulativo dende dous lugares en principio alleos. Por un lado 

formúlase a pregunta: Que hai da dialéctica especulativa en canto ao fetiche? Segundo a 

hegeliana razón na historia o fetichismo corresponde ao segundo momento das relixións 

africanas, mentres que a maxia realiza nun primeiro momento a relación básica entre o 

home e a natureza. Trátase pois, en xeral, de tomar nota da incapacidade do negro para 

manexar a súa propia superstición. Pois o continente negro non ten en propiedade unha 

historia,  é  novamente  unheimlich.  Un  lugar  impensábel,  a  dicir  de  Hegel,  sen  a 

31 DELEUZE; Gilles (1993): Critique et clinique /Crítica e clínica. Trad. Cast. T. Kauf. Anagrama, 
Barcelona, 20093.  
32 DERRIDA; J. (1974): Glas. Galileé, París. Columna Esqda. P. 232-236.
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conciencia que lle achegan os europeos. Segregación, a grande inimiga da digresión. O 

Apartheid,  que  levanta  muros,  erixe  monumentos,  columnas,  arcos  do  triunfo.  Que 

deixa fóra o que en realidade está xa dentro: ao africano. Qué alteridade máis radical 

pode haber que a África negra. Aínda que aquí o interesante como a miúdo sucede con 

Derrida ten máis que ver que con aquilo que se escribe en contrapunto. No caso de 

Hegel  menos  nas  súas  opinións  sobre  os  africanos  que  nun  certo  deslizamento  da 

dialéctica na indecibilidade, coa posibilidade de prescindirmos do fetiche. Pois, que é 

especular  en  canto  ao  fetiche?,  pregúntase  Derrida  pasando ao outro lado,  ao outro 

bando da  especulación.  É  Freud en  O fetichismo (1927)  quen  deixa  produci-lo  seu 

camiño ao fetiche, quen estuda os seus ingredientes, aquilo que literalmente leva dentro, 

“para reconstruír, indica Derrida, a partir da súa xeración un concepto de fetiche que xa 

non  se  deixe  conter  no  espazo  da  verdade,  na  oposición  Ersatz/non-Ersatz ou  na 

oposición a secas”. Trátase polo tanto dunha oposición mal entendida como dialéctica, 

ou dunha dialéctica mal entendida como oposición, dunha banda a outra, nunha escrita 

de contrabando.

«Neses casos moi refinados, pois, a estrutura, a construción (Abbau) do fetiche 
repousa á vez sobre a denegación e sobre a afirmación (Behauptung), a aserción 
ou  a  asunción  da  castración.  Este  á-vez,  este  ao-mesmo-tempo  de  dous  
contrarios, de dúas operacións opostas, impide resolve-lo indecidíbel. Constitúe 
unha economía do indecidíbel: non que o indecidíbel interrompa alí a eficacia do 
principio económico. Ponse ao servizo dunha economía xeral cuxo campo entón 
cómpre abrir. Hai unha especulación económica sobre o indecidíbel. Xoga coa 
dialéctica mais non é dialéctica. A ficción consiste en semellar que perdemos,  
que nos castramos, que nos damos morte para nos afastar dela. Pero a ficción  
non nos aparta dela. Perdemos nos dous lados, en ámbolos dous rexistros, para 
saber xogar en ámbolos dous taboleiros. É baixo esta condición que a economía 
devén xeral.»33

En  Especular  sobre  Freud onde  a  repetición  viaxa  a  través  do  principio  do 

pracer, seguindo á súa vez a cadencia do  Fort-Da, Derrida repite o motivo dos dous 

taboleiros34 e, ao tempo, se liga á aposta nietzscheana da afirmación da vida en vez de 

apostar  polo  freudiano regreso  ao  inorgánico  da  pulsión  de  morte:  «Entón  estamos 

nunha lóxica da diferenza -que pode ser alteridade radical -e xa non da oposición ou 

contradición: A dor é algo distinta do pracer, quero dicir que non é o seu contrario».35 

Pois seguramente a morte é algo distinto da vida, quero dicir que non é o seu contrario. 

33 DERRIDA; J. (1974): Ops. Cit. Columna Esqda. P. 235-236.
34 DERRIDA, J. (1980): Ops. Cit. P. 301.
35 DERRIDA, J. (1980): Ops. Cit. P. 303.
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Esta  consideración  sobre  os  dous  taboleiros  simultáneos  fíxome  recordar,  por  pura 

estupidez conxénita seguramente, ao maldito anano que manexa ao monicreque que á 

súa vez manexa, todo oculto polo xogo de espellos, un taboleiro de xadrez. O autómata 

de Von Kempelen que suscitou a admiración de Benjamin que xa se debía atopar un 

pouco farto de perder sempre a partida.36 A cuestión teolóxica de novo, o monicreque do 

materialismo  debería gañar sempre,  di  Benjamin,  se pon ó seu servizo o anano da 

teoloxía.  Mais  é  ese  núcleo  teolóxico  o  que  está  pensado aí  como fetiche,  como a 

columna máis colosal, máis mesiánica do materialismo histórico. Unha política que non 

pode prescindir do seu carácter teolóxico, fetichista, para construí-los seus artefactos, as 

súas máquinas. Para construi-la súa militancia.

Pero o que está en xogo aquí é a posibilidade de establecer unha relación política 

coa alteridade radical, eis a dificultade de Žižek neste punto, sen construírmos ao tempo 

un  fetiche  marabilloso.  Velaí  radica  a  ambivalencia  da  escatoloxía,  nese  pensar 

conxuntamente lixo e teoloxía. É dicir, o resto e o  alén  do resto, ese nó  sinthomático 

que non é posíbel desatar. Enténdese mal ese alén ao concebilo coma un lugar outro que 

o aquí e agora. A lei e o prohibido, alén... da lei, o pracer e o gozo alén...do principio do 

pracer. O “alén” só pode se-lo lugar da repetición que suspende toda oposición nunha 

temporalidade impropia. 

Daquela, a escrita de contrabando non se opón á lei, non está contra a lei, a súa 

estratexia é outra, como polo menos se quixo suxerir. Pero non deixa de tomar nota da 

persistencia dun gozo que non cesa de se escribir, que non cesa de non se escribir. Fai 

un traballo específico sobre a repetición alén da soberanía. Quíxose suxerir tamén certo 

traballo común nesa dirección que toma como referencia á psicanálise. Certamente nun 

momento histórico e en certo lugar ese traballo foi realmente obsesivo, impresionante 

sen dúbida pola súa audacia. ¿Mais que facer aquí e agora, nunha periferia como tantas 

outras, con semellante herdanza? Un marabilloso regalo de amor que, por citar a Lacan 

unha última vez, ó milagre! se converteu nun regalo de merda. Quizais outros por vir 

poderán recuperar algo neste vertedoiro. Arranxalo e sobre todo empregalo para os seus 

propios artefactos, para as súas conxuras.

36 BENJAMIN; Walter (1959): “Sobre o concepto da historia”/“Über den Begriff der Geschichte” en 
Illuminationen. Suhrkamp, Frankfurt,1977. P. 251. 
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INTRODUCIÓN Á ALTERIDADE NA CIENCIA-FICCIÓN. O EXEMPLO DE 

STANISLAV LEM.

Sören Hauser

“A ausencia de alteridade segrega outra alteridade 
inaprensíbel, a alteridade extrema, que é o virus”.

Jean Baudrillard, La transparencia del mal

A  liña  da  que  parte  este  artigo  é  a  do  desenvolvemento  da  homoxeinización 

postmoderna que dá lugar á redución da diversidade, o misterio e a apertura cara a un 

modelo  científico-racional  que  exclúe  por  si  mesmo toda  marxe  de  contrariedade  e 

discrepancia no afán desmedido de comprender a toda costa. 

Se collemos este fío e o levamos cara ao material da ciencia-ficción nos atopamos con 

intres nos que o que se describe é a continua expansión da racionalitas na procura de 

outras paraxes nas que despregar as súas tenaces.

Así,  seguindo este rego,  é  o devandito  afán de totalidade  e feche do sistema o que 

invariabelmente leva consigo o feito de darse de fociños con todo aquilo inaferrábel á 

sistemática comprehensiva.  

Aquí tentaremos soamente indicar certas vías de aproximación á lectura conxunta de 

estes motivos, deixando ver que cousas protestan e cales se espallan mentres facemos a 

lectura,  sen  por  iso  facer  nada  máis  que  aproximacións  á  interpretación  filosófico-

contemporánea da ciencia-ficción. 

Os dous textos que teremos presentes son de Stanislav Lem, O invencíbel e Solaris, que 

parten dun momento histórico no que a homoxeneización da que falabamos chegou ao 

seu proceso final no interior do planeta Terra, e continúa a expansión do seu modelo a 

través de viaxes espaciais a outros planetas por descubrir e comprender.

Estes  textos  mostran  no  fondo o  mesmo problema:  a  situación  na  que  se  ve  o  ser 

humano  cando  detrás  da  súa  conquista  espacial  chega  ao  contacto  con  algo  alleo, 

estraño, inquietante, arrepiante, e tenta comprendelo, é dicir, reducilo ás súas catégorías. 

Neste  enfrontamento  coa  alteridade  radical  o  ser  humano  –tamén  na  literatura  de 

Stanislav Lem– verase en problemas.
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En todo caso, os comezos dos libros que nos ocupan, e polo tanto, a formulación da 

situación son semellantes en ámbolos dous casos:

Nun primeiro lugar faise unha notificación da distancia entre o planeta e a Terra –entre 

a alteridade e o propio, entre a identidade e a diferenza, entre o transcorrer do concepto 

na procura do reflexo e a diferenza inasimilábel ao mesmo, a singularidade irredutíbel:

Chégase mediante a hibernación, sen conciencia. É dicir, prodúcese un salto que adoita 

facerse de cotío na literatura utópica. Na medida en que é preciso imaxinar un cambio 

radical,  ou o que é o mesmo, dar comezo a unha narrativa que se faga cargo dunha 

alteridade  extrema,  prodúcese  un  salto  sen  que  saibamos  como  ou de  que  xeito  se 

chegou até o presente, se non é mediante a intervención dun acontecemento catastrófico, 

que marcara un antes e un despois, desfacendo as condicións propias de convivencia, 

práctica e intelixibilidade que se vivía até o de entón e dando lugar así a unha nova 

realidade, que se comeza a narrar.

Tanto  en  O  Invencíbel  como  en  Solaris todo  queda  en  mans  tecnolóxicas.  Non  é 

casualidade que a viaxe se faga a través do baleiro, por iso tamén é moi importante ver a 

relación existente entre utopía e tecnoloxía no que refire ao cuestionamento que se fai a 

ciencia-ficción como xénero literario ou manifestación cultural.

Nun  segundo  intre  descríbese  o  planeta  ao  que  se  chega:  planeta  con  tinguiduras 

milenarias,  inexploradas,  orixinais,  primarias.  En  todo  caso,  é  resaltábel que  todo 

suceda nunha paraxe tremendamente afastada e extraterrestre –cando todo o humano, 

obviamente,  é  terrestre–,  e  cunha forma  sempre  semellante  á  nosa,  nestes  casos  un 

planeta con sol e océano –a semellanza que agocha tras de si a diferenza, ou o que é o 

mesmo, a superficie dun espello sobre a que o concepto poida despregar toda a súa 

potencia racional e identitaria.

Nun terceiro intre formúlase a misión: chégase a ela nun acto secundario. No principal 

unha nave chega a un planeta descoñecido e desaparece en estrañas circunstancias, ben 

a nave, ben a tripulación. O segundo acto (a novela en si mesma) narra o transcorrer de 

aqueles que chegan a investigar os feitos da desaparición e os motivos que levaron a ela. 

É por iso que a súa tentativa precisa da procura comprensiva.
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En O invencíbel podemos ler a última transmisión da nave primaria:

«O hipertransmisor rexistrou unha serie de sinais que parecían en Morse, pero que non 

tiñan sentido, e logo un ruxerruxe de voces estrañas, que se repetiu varias veces. Haertel 

describiunas como "miaños dun gato ao que tiran da cola"1.

A cautela e estrañeza fanse evidentes na actitude da tripulación debido ao acontecido 

coa nave primaria.  A  culminación tecnolóxica do ser humano, a  culminación da súa 

traxectoria evolutiva queda en suspenso ante o acontecemento que veñen a investigar:

«O espazo inmenso que se estendía arredor estaba morto, coma se ningún home 
tivese posto alí o pé, coma se non fora este o planeta que devorara unha nave 
tan  grande  como  "O  Invencíbel",  xunto  con  oitenta  tripulantes;  un  enorme  
cruceiro do espazo, experimentado, que podía desenvolver nunha fracción de  
segundo unha potencia de varios millóns de quilovatios, de transformala nun  
campo enerxético que ningún corpo material podía atravesar, de concentrala en 
raios destrutores á temperatura dunha estrela incandescente e capaces de reducir 
a cinzas unha cadea de montañas ou de secar océanos enteiros. E non obstante, 
aquí  perecera  ese organismo de aceiro construído na Terra,  froito  de varios  
séculos de expansión tecnolóxica, sen deixar ningún rastro, sen lanzar un S.O.S., 
coma se se tivese esvaecido nese deserto gris e vermello»2.

É dicir, a tecnoloxía  é vista e vivida como o centro evolutivo, centrado á súa vez na 

capacidade de defensa perante o descoñecido –proteccións de conciencia, de identidade, 

ante a diferenza: resortes de redución do outro.

Do mesmo xeito se actúa ao formularse a posibilidade de vida. No aire do planeta hai un 

16% de osíxeno, polo que é posíbel un tipo concreto de vida. A terra está deserta, pero 

hai un océano; a primeira formulación é, pois, a posibilidade de vida mariña, aínda que 

se  descarta  cedo por  motivos  non menos  propios,  non menos  humanos,  non menos 

comprehensivos:

«aínda  supoñendo  que  aquí  existisen  criaturas  mariñas  intelixentes,  o  primeiro  que 

farían sería apoderarse de terra firme. Utilizando, por exemplo,  escafandros de auga 

oceánica»3.

Pero non serve, tampouco a ciencia teórica, é dicir, o coñecemento, a arma humana máis 

antiga  e  universal.  Analizando  a  atmosfera  de  Regis III  (o  planeta  en  cuestión), 

1 LEM, S.: El Invencible. Barcelona, Minotauro, 2002, p. 18.
2 Op. cit. p. 21.
3 Op. cit. p. 24.
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compróbase que hai un «catro por cento de metano. Iso di. E dezaseis por cento de 

osíxeno.  Sabe  o  que  isto  significa?  Unha  mestura  detonante!  A  ver  se  se  digna  a 

explicarme como é que non estalou toda a atmosfera cando atérramos aquí cos reactores 

de borano!»4.

Non  serve  en  principio  que  o  ser  humano  chegue  con  todo  o  esplendor  da  súa 

civilización:  o  desenvolvemento  dunha  ciencia  e  un  coñecemento  que  derivou  en 

técnica e en despregue tecnolóxico, ou unha representación disciplinar de guerra como é 

a militar, disposta a calquera tipo de enfrontamento para conseguir obxectivos. No caso 

da nave: 100 expertos científicos en tódolos ámbitos, un oficial primeiro e segundo que 

representan disciplina e mando militar, etc.

Cando aparece a alteridade no relato, faino en forma técnica: son restos ferruxentos, de 

metal,  pero  cunha  antigüidade  superior  aos  300 mil  anos  (unión  de  antigo  e  novo, 

resumo de toda unha civilización, pico tecnolóxico de ascensión realizado nun pasado 

afastado: mestura de pretéritos e porvires igual de  desprazados que cristalizan nunha 

figura  concreta  no  presente,  un  acontecemento  que  se  encarna  nunha  concepción 

espazo-temporal mentres vai alén dela).

Ante a presenza, é dicir,  cando os ferruxes perciben algún tipo de presenza é cando 

reaccionan;  póñense  en  funcionamento,  polo  tanto,  como  unha  máquina,  un  ser-

maquinal que se mete de cheo nas condicións temporais de aquilo que o invade,  un 

xeito de ser coas súas propias condicións de intelixibilidade, pero coa capacidade de 

interactuar. 

O resultado que sofre o humano en contacto coas ferruxes é 

«unha amnesia. Pero unha amnesia dunha natureza excepcional. Non só perdeu 
tódalas  lembranzas,  senón tamén capacidade de falar,  de escribir,  de ler;  en  
realidade,  é  máis  que  unha  amnesia.  É  unha  desintegración  total,  unha  
verdadeira destrución da personalidade. Fóra dos reflexos máis primitivos, non 
queda nada. É capaz de camiñar e comer, pero só se se lle pon o alimento na 
boca»5.

Aquí temos ilustrado o primeiro efecto da exposición á alteridade: unha perda de todo o 

que nos fai  tal  como somos,  unha perda repentina da nosa identidade.  A caída dun 

4 Op. cit. p. 26.
5 Op. cit. p. 82.
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acontecemento elimina de cheo a seguridade conceptual sobre a que camiñamos e que 

deu  lugar  a  toda  a  nosa  civilización,  a  toda  a  nosa  construción  psicolóxica  de 

personalidades. Alén diso, alén dunha subxectividade relativa e fundada sobre un pano 

deitado sobre o abismo, non queda nada. E isto descóbrese en contacto co descoñecido, 

con aquilo que non se deixa apropiar, que fuxe das nosas categorías e que non deixa que 

o  comprendamos.  Aquí  pódese  agochar  tanto  o  Mal  absoluto  –dende  unha  visión 

mesiánica– como a diferenza en si mesma. Do mesmo xeito que un acontecemento non 

ten  por  que  ser  algo  catastrófico  senón,  ao  mellor,  o  máis  cotián,  aquilo  que  non 

apreciamos nin observamos mentres pasa, mais que sucede e deixa efectos.

En  O  Invencíbel,  rompendo  barreiras,  conceptos,  conciencia  e  comprensión,  o  ser 

humano queda reducido a un bosquexo de raparigo, sen toda a construción e protección 

conseguida  pola  súa  historia  cultural.  Coma  se  de  súpeto  chegase  o  inconsciente  e 

derrubase ao superego, como se a diferenza máis radical se alzase en anarquía nomádica 

perante o desenvolvemento científico baseado no apresamento conceptual daquilo que 

non se deixa reducir a simple lóxica binaria.

De aí a reacción ultradefensiva que sempre aparece tralo intento de aproximación ao 

alter,  de aí o intento de redución, a tentativa  comprehensiva, por outro lado sempre 

fracasada. 

No relato, os homes só se senten seguros na nave, pois esta conta cun extraordinario 

campo  protector –cultural  na  nosa  lectura–,  campo  que  se  pode  trasladar 

individualmente a cada home. Pero cunha limitación o suficientemente grande como 

para forzar unha decisión: 

Levando o campo protector individualmente, ao mantérense baixo a súa protección, non 

poden tocar  nada,  non poden explorar  nin  interactuar  co terreo,  soamente  ver.  Para 

realizar  a  interacción  é preciso ir  desprotexido –deixándose contaminar  polo medio. 

Dito doutro xeito, toda pregunta dirixe e prepara xa unha resposta, desenvolve unhas 

regras dadas de antemán no esquema que guía a nosa procura, e así non deixamos lugar 

ao novo. Non hai lugar para a novidade se todo está xa acordado e previsto no esquema 

que levamos no peto co obxectivo de guiarnos no noso andar, ao modo de referencia 

tranquilizadora perante o perigo do distinto, da diferenza mesma.
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Chegando ao final do relato, unha vez identificada a alteridade, unha vez trazado o plan 

de  apropiamento desta –o  plan conceptual–, resulta dar máis resistencia do previsto e 

prodúcese unha encarnizada loita destrutiva entre os humanos e o conxunto formado 

polos anacos de metal ferruxento que agora xa se ve que forman un todo autoorganizado 

ante  ataques,  evolucionadamente  complexos  e  resistentes.  O  modus  operandi das 

ferrallas e a súa evolución partiu precisamente de asimilar tódalas formas de ataque que 

sufriron, un proceso de autoinmunización que fai que o seu crecemento sexa á contra, 

en oposición, en negatividade a aquilo que chega tentando aplanalos, un contrapoder 

autónomo que,  por tanto,  só actúa en tanto se sinte  atacado –que neste  caso é pola 

apercepción de presenza allea, ou o que é o mesmo, dunha intelixibilidade distinta, que 

se fai notar, que é activa e non re-activa.

A situación é magnificamente razoada por Rohan, o oficial segundo de a bordo:

«É todo tan absurdo, pensou. Eles queren destruír... e a dicir verdade, nós tamén; 
todos nós queremos destruír esa cousa. E non obstante a ninguén salvaremos  
destruíndoa.  Regis é un planeta deshabitado; o home non ten nada que facer  
aquí. Por que, entón, esa furia encarnizada? [...] Non tivemos que enfrontar unha 
intención consciente, un pensamento hostil. Nada máis que un proceso inerte de 
autoorganización...  [...]  Cantos  fenómenos  similares,  misteriosos,  
incomprensíbeis  para  o  home,  encerra  o  universo?  Iremos  por  ventura  a  
percorrer coas nosas naves todo o cosmos, levando a bordo as nosas poderosas 
armas  destrutivas,  co  propósito  de  aniquilar  todo  canto  estea  alén  do  noso  
entendemento?»6.

Tal é na nosa lectura a postura da identidade e do concepto no seu afán de redución do 

outro.

No  outro  relato  que  nos  ocupa,  Solaris, a  formulación  é  semellante  pero  aquí  a 

alteridade,  representada  polo  planeta  homónimo  vese  claramente  marcada  e 

desenvolvida dende o océano que contén no seu interior, verdadeira vía activa, arteria 

clave do seu fluír.

Que é  Solaris? Pouco, ou máis ben nada, se pode dicir con certeza del.  Solaris é un 

planeta pequeno, pertencente a un sistema con dous soles, un sol vermello e un sol azul, 

e cuberto case na súa totalidade por un enorme océano dunha substancia descoñecida, 

que usando un apelativo aproximado podemos chamar plasma. Pero non se trata dun 

6 Op. cit. pp. 154-155.
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océano calquera, a substancia da que está formado é como un enorme ser vivo, case se 

podería dicir que o planeta enteiro é tamén un ser vivo e o océano a súa mente. Aquí 

vemos, por exemplo, o comportamento da analoxía na percepción conceptual: vemos o 

océano como unha mente, o planeta como un organismo, a súa substancia oceánica un 

plasma. Xa dende o comezo e como xa vimos tentamos describir coas nosas catégorías a 

realidade que nos atopamos e que nos asalta.

Solaris é unha forma de vida alieníxena que escapa totalmente á comprensión humana, 

ao igual que as súas non menos estrañas capacidades. Como exemplo desas milagrosas 

capacidades  temos  a  permanente  corrección  da  órbita  de  Solaris,  necesariamente 

inestábel ao pertencer a un sistema binario (implicando pois un cambio continuo na súa 

estruturación, un xeito de ser que só é o que é en movemento nunha translación e un 

desprazamento continuo detrás da estabilidade, traspasando os límites dun polo a outro).

Ben, isto é o que sabemos ao principio da novela e é, pouco máis ou menos, o que 

acabaremos sabendo ao final.

En todo caso  o  océano,  actor  principal  do  libro  (omnipresente  á  vez  que  ausente), 

interactúa cos personaxes a través dos seus soños, do desexo, dos seus pensamentos 

máis íntimos, e así é como produce realidade. Volve real na praxe aquilo agochado no 

ser humano. Así é como se producen as "visitas" que levan consigo a inquedanza e até a 

tolemia naqueles que as sofren, creacións sacadas do máis íntimo da súa personalidade, 

do seu pensamento profundo. De novo, é o retorno do reprimido, o síntoma que xorde 

do aplanamento que o superego fai do inconsciente. De novo aquilo alén do concepto, 

que non é capaz de chegar á conciencia se non é como despoxo, resto, ruína, que nin 

sequera chega enteiro ou completo  á superficie,  unha cinza formada por trazos,  por 

pegadas inútiles conceptualmente falando, residuos ateleolóxicos.

  

O interesante do caso para a nosa investigación é que aquilo externo, alter, neste caso o 

océano, interactúa con aquilo humano sobre o que non temos control, aquilo que escapa 

á  nosa  razón,  aquilo  oculto  tralo  veo  da  identidade:  así  se  forma  a  creación  da 

alteridade, o pasamento do mesmo, o movemento de translación da figura diferencial á 

identitaria, á fin, a redución do outro ao mesmo.
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E aínda máis, Solaris recrea aquilo que un repite en soños, repite intimamente, como a 

repetición  que o inconsciente  fai  a  partir  da lembranza  dun ser  querido  que se  foi.

Pero tamén repite aquilo que non chegou a existir... O personaxe Snaut conta:

«– Un home normal –dixo–. Que é un home normal? Aquel que nunca cometeu 
nada abominábel? Ben, pero non tivo nunca pensamentos desordenados? Quizais 
nin sequera iso... Algo, unha pantasma, puido xurdir nel algunha vez, hai dez ou 
trinta anos, algo que el rexeitou, e que esqueceu; algo que non temía, pois sabía 
que  nunca  permitiría  que  cobrase  forzas,  que  se  manifestase  dalgún  xeito.  
Imaxínate  agora  que  de  súpeto,  en  pleno día,  volve  atopar  ese  pensamento  
encarnado cravado nel, indestrutíbel. Pregúntase onde está... Ti sabes onde está?
– Onde?
– Aquí –murmurou Snaut–, en Solaris»7.

E aquí temos a figura do outro que aparece, do espectro que xorde dende a ausencia cara 

a algo que non chega a ser presente pois a súa natureza o evita, aquilo que vive no 

conxuro  continuo,  debaténdose  entre  unha  presenza  conxurada  e  unha  ausencia  que 

asedia. A partir da repetición dun pensamento que non é capaz de controlar e frear todo 

o  seu  despregue,  un  sistema  que  non  é  capaz  de  asimilar  tódolos  residuos,  unha 

conciencia que para ser tal precisa dun outro no que limitarse exteriormente, pero que 

segue estando aí e que pode volver, repetirse, en calquera instante.

Pero aquí Solaris é capaz de darlle forma ao imposíbel, é capaz de dar presenza a aquilo 

que  só  é  mentres  se  mantén  entre a  presenza  e  a  ausencia,  no  limiar,  no  couzón.

O conxuro último e final  do espectro ten lugar en  Solaris polo camiño contrario.  A 

alteridade radical chega á presenza coa mesma irrupción que o acontecemento. E pode 

chegar coa figura do monstruoso, aquilo irrepresentábel, o que chega á presenza sendo a 

súa estrutura im-presentábel.

Ou pode chegar como o Un-heimlich, a arrepiante estrañeza familiar dunha figura que é 

e non é aquela que coñecemos, unha figura que se mostra en repetición diferencial.

Con isto é co que se atopa o ser humano que partiu na busca da alteridade radical dende 

a  conciencia  e  a  comodidade  do  mesmo,  o  propio,  a  identidade,  e  co  obxectivo  de 

reducir a alteridade e a diferenza ao concepto unitario.

En palabras de Snaut:

7 LEM, S.: Solaris. Barcelona, Planeta DeAgostini, 2006, p. 86.
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«Non queremos conquistar o cosmos, só queremos estender a Terra até os lindes 
do cosmos. Para nós, tal planeta é árido como o Sahara, tal outro glacial como o 
Polo Norte,  un terceiro  luxurioso como a Amazonia.  Somos humanitarios  e  
cabaleirescos,  non queremos  someter  a  outras  razas,  queremos  simplemente  
transmitirlles os nosos valores e apoderarnos en cambio dun patrimonio alleo.  
Considerámonos os cabaleiros do Santo-Contacto. É outra mentira. Non temos 
necesidade doutros mundos. O que necesitamos son espellos»8.

E  deste  xeito  reafirmamos  o  funcionamento  do  concepto,  reducindo  a  diversidade, 

traballando  para  salvar  á  identidade,  eliminando  a  diferenza,  eliminando  o  alter.

Solaris,  e  polo  tanto  a  Alteridade  vista  dende  unha  visión  representacional,  é  un 

monstruoso neno autista, un Deus esquecedizo e caprichoso, absorto na contemplación 

das profundidades do seu ser, un ente por riba do Ben e do Mal, e que, precisamente por 

iso mesmo, é incapaz de ser descifrado ou vencido cando dá forma a uns pesadelos que 

non quixésemos ter que afrontar nunca.

Tal cousa mostra o apresamento e tematización da Alteridade, tal cousa fai que se vexa 

como  fuxe  aquilo  que  non  se  deixa  apresar,  que  en  cada  inevitábel  intento  de 

apropiación deixa tras de si un rego de restos ás veces sanguentos e repulsivos, outras 

veces imperceptíbeis como o devir ao que todo acontecemento vai unido.

8 Op. cit. pp. 87-88.
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NOSTALXIA POLO NUNCA FOI: PORNO VS. O IMPOSÍBEL

Fausto Alzati Fernández

... recoñecerse a un mesmo como completamente 

implicado no mundo, libéranos da necesidade 

de enraizar a nosa política na identificación, os 

partidos de vangarda, a pureza ou a maternidade.

Donna Haraway, Manifesto Cyborg

Ao percorrer calquera mercado, estación de metro ou esquina urbana, unha e outra vez 

topámonos con postos de lona vermella de películas piratas. Unhas  clonadas e outras 

recén "filmadas" en vivo e en directo dende a sala dalgún cine local,  con efectos de 

cámara dixital de man e todo, ben realista. E entre esa abafadora conxestión da chamada 

sétima arte, entre as ondadas dese mar de tra(u)mas, algo nos fai voltear, a mirar de 

novo ou cara a outro lado, pero nos move.

A produción de películas porno supera a do cine de calquera outro xénero, con 

ganancias anuais que superan aquelas do resto do mundo do entretemento, incluíndo as 

de tódolos deportes. Observamos tantas persoas entrar aos postos e seleccionar con aires 

de atención e présa –portando o ben ensaiado xesto de indiferenza na cara– a porno que 

consumirán chegando do traballo; así é posíbel atoparnos ante as numerosas portadas, 

escollendo as imaxes que inxeriremos. Grandes producións con actrices afamadas no 

medio,  coleccións  de afeccionado e  até filmacións clandestinas do que acontece nos 

cuartos  de  frecuentados  moteis  ou  hoteis  da  gran  Tenochtitlán (por  se  alguén  tiña 

dúbidas acerca de que e como o fan os outros na nosa fermosa cidade). En seccións 

temáticas  achámonos  perplexos  ollando cómo unha muller  é bañada polo seme dun 

burro ao que acaba de facer unha felación ou vemos tres mulleres con pirolas, vestidas 

de látex, en mesas de quirófano; mozos, velliñas, homosexual adolescente enfocado nos 

piercings,  sexo lésbico arabesco,  bondage,  transexuais  con fetiche de navallas,  sexo 

interracial anal, ananos con secretarias, necrofilia, bukake, gang-bang, squirting caseiro, 
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máquinas e xoguetes, sadomasoquismo e disciplina, hentai, violacións, ouriños e feces, 

voyerista de  supermercado.  O  que  anda  á  procura  atopa;  é  dicir,  atópaselle.

Crer que contamos con algunha especie de inmunidade ante estas imaxes, coma 

se  houbese  un  sitio  fóra  impermeábel  polas  imaxes  que  constitúen  a  textura  das 

fantasías que nos rodean e habitan, é un delirio. Non é que as secuencias que ollamos se 

convertan en actos –a pasaxe ao acto non é unha premisa necesaria ao falar do consumo 

de imaxes–, pero tampouco podemos considerar o acto de ollar como algo pasivo en si. 

Implícanos. Afanarse á convicción de que se é escéptico, de que posuímos unha especie 

de pureza crítica, é unha inxenuidade brutalmente perigosa. É a fórmula infalíbel para 

non nos decatar de que non nos decatamos.

Desencadéanse  fantasías  e  introxéctanse outras  tantas.  As  secuencias  foron 

filmadas cunha mirada en mente; polo tanto, a nosa mirada é parte intrínseca da escena 

que  mira(mos).  Indivisíbeis,  entrañábeis.  Crer  que  somos  suspicaces  non  afecta  o 

vulnerables  que  somos,  só  fai  diso  un  punto  cego.  Non  abonda  con  non  mirar  as 

películas, aínda así somos vistos por outros, de acordo co sentido que estas propoñen. 

Censuralas non cancela as formas de erotizar que nelas se (re)presentan ou se simulan. 

Interpretación. É por medio destas visións que podemos quizais analizar e deconstruir as 

narrativas do desexo que moldean as manifestacións e texturas dos nosos desexos. O 

que desexamos –ou cremos que desexamos– e o que rexeitamos son axiomas básicos 

que entretecen a identidade que asumimos e dende a cal interpretamos e actuamos. Nin 

máis nin menos. Aí estamos. O porno é estética, política e ética. A teoría disfrazada de 

lubricantes. Non podemos illarnos, vivir de xeito absoluto, independente. Non somos 

permanentes, somos permeabilidade.

Xa  que  o  porno  é  un  xénero  tan  difícil  de  definir  con  claridade  e  certeza, 

recoñecelo a miúdo non ten outro eixe de dilucidación que as reaccións corporais que 

incita no espectador. Onde estamos se os nosos corpos se ven apalpados polas imaxes? 

Fóra ou dentro da pantalla? O xénero de produción máis prolífica, que involucra cómo 

nos  miramos  e  qué  queremos  uns  de/con  outros  diariamente,  merece  que  o 

contemplemos con atención; que o despoxemos da capa de tabú, transgresión e enigma 

que o protexe da reflexión. Apreciar a súa relación coa nosa subxectividade. Non hai 

onde  mirar  que  non  estea  aí,  pulsando.  A  pesar  do  investimento  que  fixemos  na 
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fascinación,  podemos  aspirar  a  unha  creación  subxectiva  que  non  estea  obrigada  á 

mediación destes modelos de sentido.

A demanda

...quen di " Non mintas! " ten que dicir antes " Responde! " […]. 

Entre o que dá ordes e o que ten que obedecelas non hai unha 

desigualdade tan radical como entre quen ten dereito a 

esixir unha resposta e quen ten a obriga de responder.

Milan Kundera, La inmortalidad

Lembro que tiña unha cámara de vídeo que se podía conectar directamente ao televisor 

para ver o que filmara. Inclusive contaba coa opción de gravar mentres a cámara seguía 

conectada, e así podía ver na pantalla o que pasaba polo ollo desta. Claro, o gravado 

reducíase ao que acontecía no cuarto, pero había un efecto cuxo convite á absorción e o 

asombro excedía a de calquera representación. Se se volteaba a cámara para que ollase 

directamente á pantalla,  non se vía unha toma do televisor;  o que aparecía era unha 

especie de túnel de tons claros cuxa velocidade variaba segundo o ángulo da cámara. 

Era coma se a cámara, ao intentar mirar a súa propia mirada, rematase nun diferir de si 

mesma sen fin.

A conciencia –por así chamala– ou o rexistro da experiencia como tal, mostra 

este  mesmo  efecto:  para  ser  consciente  de  algo,  debo  ser  consciente  de  que  son 

consciente diso, e á súa vez, consciente de que son consciente de que son consciente... 

Non é algo que un se propoña, senón que este continuo suspender, postergar e reflectir é 

parte da estrutura das nosas experiencias.

Ademais  do  aprazar  que  xera  a  cámara  fronte  á  pantalla  ou  o  rexistro  da 

experiencia,  o  desexo  –por  así  chamalo...–  mostra  esta  continua  elusividade  ante  a 

localización, este escorrerse a calquera principio, marca ou fin. Inasíbel e aparente. O 
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desexo evade a significación (inclusive esta); móvese entre as irreparábeis fendas da 

nosa experiencia; sempre xa aparente, sempre xa inaprensíbel.

Un orgasmo vívese unicamente en primeira persoa; e o que é máis, aínda en 

primeira  persoa as  súas  calidades  expresan un vertixinoso  despregamento  de  tons  e 

texturas arrepiantes:  non é localizábel  nin no espazo nin no tempo.  Non obstante,  a 

cámara ousa asirlle –e con présa. E por suposto, inténtao.

Linda  Williams,  na súa eminente  obra  Hard Core.  Power,  Pleasure and the 

"Frenzy of the Visible" (Hard Core. Poder, pracer e o "frenesí do visíbel"), analiza as 

tramas ás que o xénero pornográfico recorre para facer visíbel o imposíbel. Detrás desta 

fixación pola visibilidade opera a ansia de poder na súa necesidade de facer de todo algo 

cuantificábel  –un  saber.  Nada  debe  escaparlle;  todo  debe  responder,  ser  predicíbel, 

localizábel, estar baixo control. Mesmo  perder ese control que nunca se tivo ten que 

estar  baixo control. Non obstante, cando se trata da sexualidade humana, algo fuxe... 

sempre.

O orgasmo feminino –por así invocalo– é intocábel pola cámara no seu intento 

de trazar unha  scientia sexualis.  Pescuda unha confesión absoluta do corpo nas súas 

convulsións involuntarias, para así saber que, en efecto, aconteceu algo. Algo real. De 

igual forma, se acontece algo "involuntario" suxírese que todo o que lle precede e segue 

emerxe dunha "vontade" concreta, singular e final. Percórrese unha e outra vez á imaxe 

do carallo en exaculación. Así, cos espasmos e a externalización do interno (o seme), a 

promesa  é  facer  explícito  o  implícito  e  por  iso  hai  unha  intimidade  alusiva  a  algo 

demostrábel, algo neto1.

Quizais polo afán deste "frenesí do visíbel", no imaxinario cinematográfico da 

cultura popular Deep Throat (Damiano, 1972) comeza a trasladar o pracer feminino ao 

rostro por medio da oralidade. Xa que esta é máis expresiva, preténdese significar así o 

pracer  feminino.  Cando  unha  pirola  exacula  na  pantalla,  usualmente  sobre  o  rostro 

dunha muller que actúa extasiada ao recibir o líquido alleo nas súas pestanas cargadas 

de  rímmel,  comprendemos  que  vimos  unha  porno  e  que  concluíu.  Podemos  estar 

satisfeitos: ese algo pasou, e aí estivemos nós como un alguén.

1 Externo/interno, explícito/implícito, voluntario/involuntario son termos que se definen e, por tanto, can-
celan mutuamente.
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Aínda que agora hai outros intentos de representar o orgasmo da muller (como 

as exaculacións vaxinais, squirting, e inclusive por medio de historietas nas que se traza 

o interior da vaxina con correntes eléctricas), o certo é que o pracer, aínda o do home, 

escapa á representación. O que vemos é un órgano cumprindo unha función corporal, 

mais non o gozo, xa que este acontece sempre en primeira persoa, nun diferir de si 

continuo e constante. Non hai acceso ao gozo do outro. Non obstante, na evolución das 

tramas do porno, enganar á muller volveuse co tempo unha premisa máis, necesaria para 

significar o pracer: debe mostrarse que se lle paga menos do acordado, que se lle fai 

algo que non agardaba, que é  aventada pola borda dun barco ou que se lle nega algo 

prometido,  como  unha  green  card2.  Así  tamén,  por  medio  da  dor  e  a  decepción, 

preténdese enxergar e verificar.

Isto  é  equivalente  ao fetiche  co realismo.  Xa sexa con  webcams ou cámaras 

dixitais,  este  efecto realidade –un  vídeo caseiro ou un filmado sen o consentimento 

alleo,  de preferencia  a través da lente  dun teléfono celular,  co efecto  mísero* que é 

equiparábel a realidade– vólvese unha fascinación imperante3. Por exemplo, nos sitios 

web nos que se presentan vídeos de mulleres mexando en baños públicos, xa é costume 

gravar á "protagonista" nas súas "actividades diarias", para así poder dicir: Veno: é real, 

é unha persoa real, realmente víchela mexar". A realidade é un efecto; un que engaiola, 

xa que semella ofrecer unha verdade que nos desobriga de toda responsabilidade –un 

punto de referencia total dende o cal se pode catalogar o que sexa con certeza absoluta.

Hai pouco, navegando as interfases da ociosidade e a antropoloxía, cruceime cun 

sitio  no cal,  por  medio  dunha especie  de  estetoscopio/consolador,  mírase  dentro  do 

corpo dunha muller. Este artefacto fálico-transparente introdúcese e abre a vaxina, coma 

se dun exame xinecolóxico se tratase (e acaso non?). A intención:  ver algo que se di 

2 En  casos  como o  da  green  card prometida  e  logo  negada,  a  recorrencia  da  necesidade  do  poder 
económico para “controlar” o corpo é aparente. Trátase quizais dunha ironía por medio da cal procúrase o 
engano por parte da muller, para así confirmar o dominio, xa que se ela finxe, faino por deber e se sinte 
ese deber, entón “verifícase” o exercicio do terror.
* Chafita no orixinal, cutre en castelán [N. do T.].
3 Quixera considerar de que formas se emprega este efecto  mísero (de mala calidade) en propagandas 
políticas e na publicidade para aludir e apelar a unha noción/imaxe construída do popular, concepción 
fabricada cando se equipara a carencia de recursos coa naturalidade e a autenticidade. Así, ao facer por 
medio dun des-prezo (parte do  look é que custa menos) coma se se entendese, coma se se compartise 
unha realidade, que no fondo é representada por dita facción, abertamente asumen que finxen e por elo 
outórgaselles credibilidade.
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"perder"  na primeira  penetración  vaxinal  de toda muller:  a  virxindade.  A insaciábel 

insistencia por localizar unha orixe –unha pureza, un límite que transgredir4.

Que maior nostalxia que a que produce isto? O hime de preto, en pantalla. Unha 

membrana cuxo significado se equipara coa pureza, a autenticidade –o  infalsificábel: 

Agora  velo,  agora  non.  "Algo  realmente  real  sucedeu;  pódelo  verificar". 

"Desapareceu..., ves?". Nesta trama debúxase un tránsito nostálxico ao pasado do porno. 

Tamén no impulso  retro tendemos a procurar unha xénese, ese algo verificábel. Nas 

stag films, esas primeiras filmacións producidas para ser vistas usualmente por grupos 

de homes en fraternidades universitarias, as imaxes adoitaban basearse na exploración 

do  corpo  dunha  muller,  coma  se  se  xogase  ao  doutor.  A  secuencia  xeralmente 

culminaba con achegamentos borrosos á descoñecida escuridade entre a labia aberta.

En filmacións porno de principios do século XX hai un elemento recorrente que 

agora esvaeceuse na obsesión co realismo: o sentido lúdico. É posíbel atopar parellas 

rindo, xogando; parece que se divirten, e o final do intercambio adoita marcarse cunha 

aperta. Actualmente a aura da escena é mistificada, e a humillación light desfila como a 

manifestación  precisa  para asegurarse  de  que unha vontade foi  violada  polo  apetito 

doutro.  O movemento  que  aquí  se  suscita  é  case  irónico;  primeiro  pescúdase  unha 

seguridade ontolóxica para despois de-mostrar que esta é permeábel; é dicir, que non é 

unha base sólida, que pode fracturar.

Así,  a narrativa non cambiou moito  dende os anos setenta  (década na que o 

porno chega á pantalla grande, cando os cines porno aínda eran concorridos). A trama 

común era o problema do pracer, xeralmente posto en marcha e simbolizado por unha 

muller que non atopa o que lle sería suficiente para marcar/verificar o seu gozo.

A tendencia  retro vémola tamén nos  vídeos afeccionados, que ao igual que o porno 

setentero mostran a persoas con lanuxe e corpos non atléticos en actos sexuais, só que 

en ausencia da xenial música funk das producións de antano. Agora mirar corpos non-

ideais é tamén un ideal, como quen adquire as gravacións do que acontece nos moteis da 

súa cidade, para así observar os actos dos seus concidadáns, dos seus veciños. Pero nos 

setenta un, polo menos, sabíase  pervertido porque acudía ao tan sinalado cine porno. 

4 Se se logra verificar unha lei ontolóxica/metafísica de xeito absoluto, entón pódese pretender estar por 
riba desta. A burla.
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Aínda existía o plus desa confrontación persoal con alguén máis, aínda había que acudir 

a un espazo público para ollar imaxes porno en movemento.

Nos  oitenta  xorde  o  vídeo caseiro  (as  afamadas  fitas  Beta)  e  as  primeiras 

mulleres que dirixen porno. As tramas modifícanse cos avances tecnolóxicos; o acceso 

cambia.  As  parellas  podían  alugar  e  ver  vídeos xuntos,  na  casa.  Comeza  así  un 

desprazamento das grandes narrativas e producións ás subcategorías, cara ao específico. 

A identidade rexorde como parte da premisa das fantasías, como o seu reflexo. Mostra 

clara  do  capitalismo  tardío,  o  eu  defínese  polas  súas  preferencias  de  consumo.  A 

pregunta central da trama vira cara a un " E ti a que lle entras? ". Aí encontramos a 

nostalxia  por  unha  seguridade  ontolóxica  imposíbel,  que  ousa  trazar  o  seu  eixe  na 

peculiaridade dos seus gustos –a obsesión, a fixación.

Axiña chegan as cámaras e os efectos dixitais, os  DVD, a microtecnoloxía,  a 

televisión de paga, a Rede, a pirataría. É abismal; non damos feito para asegurarnos de 

que vimos algo obsceno. Vertixe. As funcións dixitais permiten enfocarse con singular 

precisión en imaxes e secuencias hiperespecíficas; non por iso nos saímos do sistémico, 

xa que mesmo o peculiar e eventual está catalogado. Nada é suficiente: o grotesco, a 

violencia,  a  privacidade  allea,  os  xéneros  máis  bizarros e  particulares,  a  inocencia 

(perdéndose),  os  efectos  especiais,  nin  sequera  os  retro ou  mísero*.  É  coma  se  se 

disecase un corpo e se cortase en anaquiños até que xa non quedasen indicios daquilo 

que incitou a pescuda: a pregunta, o suxeito, o obxecto. Prórroga.

Coa distancia do monitor e o suposto anonimato da rede de por medio, a fantasía 

dun panóptico voyeur aparece como un ideal onanista total. Pero este efecto panóptico é 

aparente  na  súa  lectura  literal:  somos  o  punto  cego5.  Tórnase  case  críbel  que  esta 

distancia existe, que prevalece a posibilidade de ser inmune ao discurso. Presa doada. A 

fascinación obvia a produción; tómanos por sorpresa. As imaxes asúmense como ideais 

afectivos, como as profundas verdades dun instinto natural e xenuíno, clics predicíbeis, 

como un mapa de reaccións calculadas. Visa ou American Express?

O porno, con todo o seu halo de transgresión e aventura no prohibido, adoita ser 

unha manifestación normativa máis, que define con narrativas tautolóxicas aquilo que 

reta  e  evade  a  definición  mesma.  Aporía/desexo.  Raia  no  que  a  pretensión  de 

* Chafita no orixinal [N. do T.].
5 É dicir, resulta claro que no caso de ver sen ser vistos dende unha inmersión no fluxo de imaxes aquilo 
que deixa de se rexistrar son os efectos destas na mirada mesma, na subxectividade. A subversión inversa 
ocorre.
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transgresión tende: unha esixencia de que se ispa por completo a Lei, para poder saber 

de qué se trata todo. Por iso, déixase de crear subxectividade e simplemente xógase a 

intentar burlar a lei: o confort6. A mirada voltéase ao pasado para ver se quizais aí se 

atopa  o que é  a  sexualidade  humana.  Empirismo por  empatía7.  Fantasía  de control, 

angustia ante o descoñecido, pánico á morte, a narrativa dun moralismo rampante. Así 

é: o porno é moralista.

A  primeira  imaxe  que  suxerín  ao  inicio  deste  segmento  –o  túnel  de 

luminosidades aprazadas que aparece ao virar a cámara cara á pantalla  para intentar 

rexistrar a súa mirada– é a única imaxe explícita. Nela polo menos faise aparente que o 

que acontece é un continuo e luminoso diferir. Sería isto catro X?

Intimidade

Orgasmo é o vórtice da risa xeneralizada dos corpos.

Alphonso Lingis, Trust

Na introdución de  Crítica da razón cínica,  Peter Sloterdijk propón que a filosofía foi 

secuestrada polas estratexias do poder, tornando nun dispositivo máis da ecuación que 

indica que o saber é poder. A filosofía comeza polo amor e diríxese á sinceridade. Non 

se chega a un coñecemento, senón a unha epifanía cuxo eixe é o amor no seu diario 

vivir. Non é unha arma do suxeito nunha partida de xadrez; é o suxeito mesmo quen 

muda para poder tocar e expresar a súa verdade.

A pornografía está chea de afectos, desplántaos e preséntaos ante o observador, 

cuxo corpo reacciona. O convite está feito, e os fluxos incitan a imaxinarnos aí,  así. 

6 Isto lémbrame a forma en que Octavio Paz, na entrevista con Claude Fell (Plural, no. 50, 1975), trata a 
impunidade da figura de autoridade masculina na historia e o mito mexicanos: “O caudillo é heroico, 
épico: é o home que está alén da lei, que crea a lei”. En tanto, estar fóra da lei é tamén ser a lei. Ou como 
suxire a canción Jefe de jefes dos Tigres del Norte: o xefe de xefes é aquel cuxa palabra é a lei.
7 Este é un tema que reitero a través do meu traballo. Lakoff e Johnson trátano exemplarmente en textos 
como  Philosophy  in  the  Flesh  (1999),  no  cal  demostran  con  precisión  e  atención  os  fundamentos 
metafóricos do empirismo, desvelando que se trata dunha construción histórica, mais non dun eixo de 
encontro transparente coa realidade.
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Instíganse  pantasmas  que  se  desatan,  e  inundados  polas  particularidades  das  nosas 

fantasías  desencadéanse  recorrencias.  Iso  é  todo,  o  mesmo  que  sucede  cando  unha 

palabra  ou  un  xesto  provocan  asociacións.  Estas  asociacións  non  son  gratuítas  nin 

inocentes;  levan as marcas  precisas  do poder político,  da orde establecida,  das súas 

tramas  e  da súa preservación  na identidade  e a  crenza.  Nos nosos actos  e  fantasías 

sexuais desvélanse as narrativas que nos habitan... e acosan.

Un obxecto nunha vitrina do museo, non un ritual dinámico; como unha peza 

arqueolóxica que para cando a vemos xa nada ten que ver co seu simbolismo orixinal, 

xa que agora é unha peza arqueolóxica. Aquilo co que "empatizamos" é unha actuación, 

un  traballo  –algo  útil,  un  produto  educativo.  Os  cartos  mediando  o  simulacro  de 

permisividade. Ás veces fermoso e monstruoso, divertido e estraño, ás veces aburrido e 

arrepiante:  unha imaxe  máis.  A nudez  un disfrace.  Manobra apócrifa  de  intimidade 

panóptica pseudovoyeur. É quizais finxir o que estimula o espectador: "Finxen para min; 

para a miña mirada; por iso, teño poder... adquisitivo...existo". A posta en escena non é 

obra da mirada, senón que é a mirada a que é obxecto de modificacións teledirixidas. A 

distancia é total na súa nulidade (ademais de fantasías desatadas; iso é e nada máis: 

porno: moeda).

Hoxe en día vivimos baixo o peso da obriga dun goce  normativizado. As súas 

formas e calidades están xa designadas e calculadas pola mirada médica, aquela mirada 

que promete disociar ao observador do observado. Non obstante, xusto no erótico, algo 

nos supera. No gozo mesmo non hai acceso ao outro, ao seu gozo, xa que se vive en 

primeira persoa. Esta obriga é o rostro neoliberal dunha ansiedade ante a diferenza que 

procura  cancelar  e  neutralizar  ao outro,  silencialo  baixo  a  súa  lóxica  de  empirismo 

cínico chea de buratos. Así xorde e cobra ímpeto esta compulsión por falar de sexo, que 

non só non é o mesmo que falar  dende a sexualidade, senón que de certa forma é o 

oposto.  Falar  dende  a  sexualidade  transita  pola  inevitabilidade  do  involucramento 

propio con e dende aquilo que nos supera, mentres que falar de sexo é un intento por 

desarmar e contabilizar dende a función e perspectiva dun eu vixilante, dende o delirio 

da obxectividade. É unha construción para evitar a inmanencia e o espazo. É a diferenza 

entre a vertixe dun bico e as estatísticas de Masters e Johnson.
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A intimidade ameaza o útil, pola súa espontaneidade e a radiante apertura para 

co presente e o alleo –asume o implicados que estamos en vivir.

Agora  penso  na  cantidade  de  pastillas  que  hai  para  regular  o  "rendemento" 

sexual  e  inclusive  aliviar  a  timidez  ou  o  nerviosismo,  o  insomnio  ou  a  ansiedade.

Agora penso no contacto. Agora penso na radical diferenza de alguén máis.

Agora quero pechar os ollos.

Agora sono no posíbel e o imposíbel.

Agora,  un  poema  que  aínda  está  por  escribirse,  en  vez  dun  manual  de 

instrucións, escrito por un gángster e globalizado pola inercia.

(Trad. Sören Hauser)
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ENTREVISTAS

TRADUCIR AO OUTRO

Entrevista con Cristina de Peretti (Adirías Hauser)1

- Drocha Hauser: Boas tardes, Cristina, e antes de empezar, moitas grazas.

A nosa intención é abordar, no limitado espazo duns minutos e apenas uns folios, un 

tema ilimitado, ilimitábel: A alteridade.

Pero, de forma preliminar, o primeiro problema que se nos formula é a intención mesma 

de  "abordar"  a  alteridade,  ¿é  ela  abordábel?,  ou,  antes  mesmo,  ¿é  ela?  e  se  "é", 

probablemente  baixo  algunha  modalidade  allea  á  ontoloxía  clásica,  ¿dende  onde 

abordala?, ¿dende que lugar? a palabra, que pasa inevitabelmente pola lingua, e que terá 

o seu espazo nesta entrevista, é xa un lugar privilexiado. Sabes que esta entrevista será 

publicada  en  galego,  ¿é,  entón,  a  alteridade,  traducíbel?  ¿Non  é  xa  a  lingua  unha 

alteridade en si mesma? ¿Como falar da alteridade, dese concepto que sempre está a 

escapar, que renuncia a si mesmo como concepto? Este torrente de preguntas, todas elas 

enormes e de difícil resposta –esperando atopar a forma de "abordalas", coa túa axuda, 

ao longo da entrevista– condúcennos a un problema de inicio, de como empezar ¿Por 

onde empezarías ti, Cristina, a falar da alteridade? ¿Cal debería ser a primeira pregunta 

desta entrevista?

- Cristina de Peretti (Adirías Hauser): Ben, en primeiro lugar, se a cousa empeza así, tan 

versallesca, o primeiro que eu vou facer é desexarvos tamén boas tardes a vós, Delmiro 

e Bea, e Abraham aínda que non estea aquí.

Á  pregunta  de  por  onde  comezar,  gustaríame  recordar,  xa  que  a  entrevista  vai  de 

alteridade,  pero  sobre  todo  da  alteridade  en  Derrida,  unha  frase  moi  pertinente  de 

1 Cristina de Peretti é  tradutora e  profesora de filosofía contemporánea na UNED. Dende hai xa case 
trinta anos adícase ao pensamento de Jacques Derrida, do que é unha das principais expoñentes non só no 
estado español senón tamén no eido filosófico internacional.
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Derrida, unha frase moi coñecida tamén, que apunta precisamente a esa dificultade de 

empezar. Refírome á frase de De la grammatologie: "hai que empezar nalgún lugar no 

que  estamos".  E ese  lugar  no que estamos  nós  é,  pode  ser  perfectamente  o que  ti, 

Delmiro, apuntaches. Non creo que haxa que buscar unha primeira pregunta que teña 

que ser a boa, senón que imos empezar onde estamos: de momento, na tradución. Na 

tradución do francés ao español e do español ao galego, por un lado, pero tamén na 

tradución, en forma de entrevista, do que Derrida pensa acerca da alteridade, do autre, 

do  tout  autre,  do outro,  do radicalmente  outro  e  de calquera  outro...  Todos os  que 

estamos aquí ou, mellor aínda, todos os que participamos nesta entrevista, incluído pois 

Abraham que non está aquí pero forma parte dela, somos bilingües dende pequenos. Iso 

tamén é importante á hora de falar de tradución e de falar de lingua, e do que se adoita 

chamar "lingua nai" ou "lingua materna" que ti mencionabas así mesmo na túa pregunta. 

Unha lingua nai unha e única, insubstituíbel pois, imposíbel de trocar por outra. Eu creo 

que  é  un  mito,  un  anhelo  máis,  inalcanzábel,  como  tantos  outros  mitos  culturais, 

filosóficos,  etc.  cos  que  crecemos  e  entre  os  que  vivimos,  que  parten  dese  anhelo 

inalcanzábel de unicidade, de identidade, de mesmidade. E que Derrida constantemente 

pon en tea de xuízo. "Só teño unha lingua, pero non é a miña", repite con frecuencia 

Derrida. A lingua sempre é a lingua do outro ("do outro": non tanto porque pertenza ao 

outro canto porque sempre procede do outro, sempre vén do outro). Calquera lingua está 

atravesada,  contaminada mesmo,  poderiamos dicir,  por outras moitas  linguas.  Agora 

mesmo iso resulta moi evidente coa globalización: con todas as palabras americanas que 

forman parte, por exemplo, do vocabulario da internet, dos medios de comunicación, 

etc.  Pero,  mesmo  antes  de  que  houbese  toda  esta  invasión  de  termos,  en  todos  os 

idiomas, en calquera lingua, había xa moitas palabras "importadas" doutros idiomas.

Entón  ¿que  pasa  coa  tradución?  Se  partimos  de  que  a  tradución  non  consiste 

simplemente  en  trasladar  un  sentido  dunha  lingua  a  outra  o  cal  implica  non  só  a 

imposibilidade  dunha  traducibilidade  total  senón  tamén  a  dunha  lexibilidade 

absoluta, o que atopamos, cando falamos de tradución, é ante todo co resto, con eses 

restos  idiomáticos  que  resisten  e  se  resisten  á  tradución  e  que,  por  iso  mesmo,  a 

requiren, fana necesaria aínda que imposíbel. Moitas veces trátase de palabras sinxelas, 

moi  comúns,  pero  que  non  se  poden  traducir  sen  que  quede  ese  resto  de 

intraducibilidade.  Para  min,  unha  desas  palabras  é,  por  exemplo,  o  termo  francés 
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rabougri:  é  unha  palabra  moi  doada  pero  eu  considérome  incapaz  de  traducila  en 

español,  de  expresala  en  español.  Designa  algo  que  está  así  como  retorcido,  seco, 

tampouco é iso exactamente, non sei, non teño palabra para dicilo...Para rematar con 

esta primeira pregunta-resposta introdutoria, gustaríame recordar unha das definicións 

que  dá  Derrida  –finalmente,  hai  moitas–  da  deconstrución:  "máis  dunha  lingua", 

precisamente.

- Sören Hauser: Partindo da contraposición Mesmidade-Alteridade, quizais poderiamos 

achegarnos  mellor  a  ela  dende  o  par  conceptual  Identidade-Diferenza.  Se  así  fose, 

seguindo  a  máxima  de  Deleuze  de  "pensar  diferencialmente  a  diferenza",  é  dicir, 

desligala  dos  dominios  da  Identidade,  chegariamos  doadamente  a  vérnolas  coa 

Alteridade  en  si,  é  dicir,  a  unha  Alteridade  sen  Concepto  (Unha  diferenza  sen 

identidade). 

Dende esta liña, ¿poderías afondar un pouco en como a deconstrución asume a tarefa de 

pensar diferencial?

-  Cristina de Peretti: O primeiro que eu diría é que a deconstrución ou, mellor aínda, 

Derrida o que fai, xunto sen dúbida con outros pensadores como, por exemplo, Deleuze, 

é poñer en marcha esa tarefa de pensar diferencial. Poñela en marcha máis que a asumir. 

Aínda que ese "pensar diferencial", por manter a túa expresión, xa estaba en certo modo 

aí  antes  deles  dunha  forma  máis  ou  menos  tímida,  o  que  fan,  moi  concretamente, 

Derrida ou Deleuze é remover a fondo o dedo na chaga, facer explotar esa diferenza en 

todos os sentidos e en todas as direccións. No caso particular de Derrida, o motivo da 

différance (con a) é crucial nese sentido. Poderiamos estar a falar horas e horas desa 

différance pero iso, aquí, é imposíbel. Por iso, para resumir moitísimo, demasiado sen 

dúbida, pero isto é importante, o que me gustaría resaltar basicamente desta différance é 

a súa divisibilidade sen límites, é dicir, a imposibilidade de deterse nalgún punto. Por 

iso tamén, a deconstrución non remata nunca, a diferenza da análise, por exemplo. Así, 

no  que  pode  ser  a  interpretación,  a  comprensión  dun  texto  aínda  que  non  hai  que 

esquecer que normalmente, cando Derrida fala de texto, non se refire só ao texto escrito, 

senón ao que el  denomina "texto xeral",  isto é, experiencias  de todo tipo,  pois ben, 

nunca pode haber unha comprensión, nunca pode haber unha comprensión definitiva. 
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Nunca hai  lexibilidade total,  diciamos xa antes.  Sempre hai máis  lecturas,  múltiples 

lecturas,  que  se  van  engadindo  ás  lecturas  anteriores,  etc.  Isto  pono  Derrida  de 

manifesto moi ben en todos os seus textos, en todos os seus artigos, en todos os seus 

traballos.

Outra cousa que me parece importante tamén destacar da différance é que, ao comportar 

precisamente unha divisibilidade sen límites, é imposíbel que haxa orixe pura, presenza 

plena,  fundamentos  ou  totalidades  de  ningún  tipo.  De  aí  parte  a  deconstrución 

derridiana ao famoso logofonocentrismo do pensamento occidental.

-  Sören  Hauser:  Tres  concepcións  que  se  ocuparon  na  época  contemporánea  da 

alteridade foron Nietzsche dende o Superhome e o Eterno Retorno, Derrida dende o 

acontecemento ou Lévinas dende o "Outro modo que ser".  Suxeriuse a miúdo dende 

certa escola que no acontecemento de Derrida influíu a filosofía levinasiana, dándolle a 

este un cariz máis mesiánico no que entraría certa concepción da fe. ¿Cres que a lectura 

dende  os  conceptos  nietzscheanos  pode  levar  a  curtocircuitar  esta  visión  pseudo 

metafísica da alteridade en Derrida?

Cristina  de  Peretti:  Teño  que  dicir,  en  primeiro  lugar,  que  a  min  o  concepto  de 

alteridade,  o  termo  de  alteridade  non  me  gusta  demasiado.  Paréceme  moito  máis 

interesante  falar  “do  outro”  que  de  “alteridade”,  porque  alteridade  para  min,  segue 

arrastrando consigo un grande lastre metafísico. É certo que Derrida di sempre que non 

hai conceptos metafísicos senón que metafísica é a forma de utilizalos, estou totalmente 

de acordo. Tamén é certo que Derrida ás veces fala de alteridade aínda que recorre con 

moita  maior  frecuencia  ao  termo  “l'autre”.  E,  dende  logo,  cando  utiliza  o  termo 

alteridade,  lévao  a  lugares  que  pouco  ou  nada  teñen  de  metafísicos.  Non  obstante, 

insisto, a min o termo “alteridade” non me gusta, non me gusta esa carga filosófica, 

metafísica,  mesmo  humanista  tan  forte  que  leva  consigo  e  que  está  moi  clara  en 

Lévinas, aínda que non o estea en Derrida. ¿Unha visión pseudo metafísica da alteridade 

en Derrida?  Quen lea  a  Derrida  con detemento  creo  que  dificilmente  pode  detectar 

ningunha  pegada,  ningún  rastro  de  metafísica  nese  outro  do  que  fala  Derrida.  Nin 

sequera nesa alteridade da que fala  Derrida.  Por iso,  para  curtocircuitar  esa suposta 

visión pseudo metafísica da alteridade en Derrida non fai  falla recorrer a Nietzsche, 
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simplemente hai que ler a Derrida con rigor e sen prexuízos. É verdade que a cuestión 

da alteridade, máis que a do acontecemento –ao meu modo de ver–, en Derrida, procede 

dalgunha  forma  de  Lévinas,  pero  Derrida  efectúa  nela  grandes  desprazamentos. 

Empezando  polo  feito  de  que,  para  Lévinas,  a  alteridade  basicamente  é  autrui.  Un 

autrui que  dende  logo,  se  Derrida  emprega  (non  podo  afirmar  agora  mesmo  con 

rotundidade nin si nin non), o fai moi escasamente.  Insisto, Derrida fala ante todo e 

sobre todo do autre, do outro (de novo un problema de tradución ao español espiñento 

que vós veredes  como resolvedes  tamén en galego2).  Quizais  aquí  sexa conveniente 

manter o francés porque, se non, é moi difícil distinguir entre autrui e autre. Aínda que 

non sexa exactamente o mesmo, o  autrui está bastante preto dos demais e de tódalas 

connotacións humanistas e mesmo relixiosas que este leva consigo. En Lévinas, iso non 

renxe pero en Derrida si. Poño un exemplo. Para Lévinas, autrui identifícase sempre e 

en  primeiro  lugar  polo  rostro,  un  rostro  humano  por  suposto  que  implica,  por 

conseguinte,  que  os  animais  nunca  poidan  ser  considerados  autrui.  O  autrui,  en 

Lévinas,  é o punto de partida  da ética  co mandato  de "Non matarás",  é dicir,  "non 

matarás" a autrui, ao que ten rostro. 

Ao autre, que carece de rostro, que non é os "demais", que non é "o meu semellante", 

¡que o zurzan! Pouco lle importan a Lévinas as barbaridades máis terríbeis de todo tipo 

que se poidan cometer con todo o que carece de rostro semellante ao seu. 

Para Derrida, en cambio, os animais sempre serán autres, tout autres cuxa singularidade 

irredutíbel esixe,  como calquera  autre,  o máximo respecto.  Para rematar,  gustaríame 

facer algunha referencia ao autor que aparecía na túa pregunta. Refírome a Nietzsche 

que,  por  suposto,  conta  con  todas  as  miñas  simpatías.  Eu  sempre  atopei  moitas 

similitudes en moitos aspectos entre o pensamento de Derrida e o de Nietzsche –de feito 

levo dando un curso de doutorado sobre ámbolos dous dende hai bastantes anos–. Entre 

outras cousas por suposto, dáse en ámbolos dous a non-vontade explícita de sistema, de 

crear un sistema filosófico, o carácter afirmativo destes dous pensamentos que se toman 

a miúdo por destrutivos pero que son todo o contrario: absolutamente afirmativos. O 

tema do eterno retorno nietzscheano, por exemplo, non aparece en Derrida dun xeito 

2 L´autre en francés pode ser feminino, masculino ou neutro. Non sucede iso no castelán, idioma ao que 
traduce Cristina de Peretti, onde masculino e neutro deben diferenciarse; mais si no galego. Con todo 
ambos idiomas teñen marca léxica na palabra para o feminino.
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explícito  pero hai moitos  textos  de Derrida onde atopamos  afirmacións  do tipo "así 

quíxeno eu". 

Un exemplo precioso, moi evidente, é a última escena da película  D´ailleurs Derrida 

(de Safaa Fathy).  Eu non podo ver esa escena sen pensar inmediatamente no eterno 

retorno  de  Nietzsche.  E  finalmente,  por  tomar  outra  das  figuras  máis  relevantes  de 

Nietzsche: a do Superhome. Traducido en termos derridianos, o Superhome ten moito 

do porvir. O Superhome non ten ningunha figura determinada, o mesmo que o porvir 

derridiano que só pode ser algo imprevisíbel, non esperado. De aí que, se falamos de 

mesianismo, este só poida ser, como subliña Derrida, un mesianismo sen mesianismo. 

Se pode falarse de fe, en Derrida, é dende logo dunha fe pre relixiosa, dunha fe que 

nada  ten  que  ver  coa  relixión.  Trátase  se  acaso  dunha  fe  no  por  vir,  é  dicir,  na 

afirmación dun por vir que evidentemente pode encerrar, como Derrida di sempre, tanto 

o mellor como o peor; trátase pois dunha aposta polo por vir en calquera caso (en contra 

de calquera horizonte que peche o por vir) pero sen ningunha posibilidade de prever, de 

predicir que vai ser iso por vir. Finalmente, iso por vir, por outra parte, non só apunta 

ao(s) que aínda non foi/foron senón así mesmo ao(s) que xa foi/foron e xa non está(n), 

porque o que,  dende logo, iso por vir desbarata,  en Derrida e en Nietzsche,  é unha 

concepción lineal do tempo. O tempo está roto, dislocado, absolutamente  out of joint, 

como di Derrida en Espectros de Marx.

- Beatriz Hauser: Algo que poderiamos chamar "o outro" estivo a roldar, practicamente 

dende  os  primeiros  textos,  a  escritura  de  Derrida,  a  súa  práctica  filosófica  e 

posteriormente a súa práctica docente. Ese nome doutro non é un nome único; o “tout  

autre” se in-decide entre dúas traducións: o radicalmente outro e calquera outro. Para 

min aí está o interese da proposta de Derrida fronte a Lévinas ou fronte a Baudrillard, de 

quen recentemente saíu en tradución inglesa un libro denominado Radical Alterity: ese 

"outro da filosofía",  esas diversas "figuras da alteridade" nunca son unha soa e non 

poden reducirse ao Outro con maiúscula nin ao concepto de alteridade. ¿Que pensas ti 

ao respecto?

- Cristina de Peretti: Estou totalmente de acordo. Nin o autre de Derrida é autrui nin é 

un Autre con maiúscula, senón que é un "o outro", "o outro” que, en francés, Derrida ten 
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a sorte de que poida quedar indefinido, sen que se poida saber se é persoa ou cousa. 

Volvendo  á  tradución,  paréceme  en  efecto  importante  ese  resto,  esa  dificultade  de 

traducir dun xeito unívoco o tout autre que é o radicalmente outro pero tamén calquera 

outro: como xa dixen antes precisamente, o que xa foi e o que aínda non foi. O  tout  

autre é  o  espectral,  o  revenant,  o espectro  que volve intempestivamente,  que volve 

cando non o espera, que volve cando quere sen que ninguén o espere e que, polo tanto, 

como dicía antes, de ningunha forma ten nin pode ter ningún tipo de figura relixiosa do 

mesías nin por suposto pode formar parte do desenvolvemento de ningún programa xa 

previsto. O tout autre é o arribante absoluto, é dicir, o porvir. Volvo unha vez máis ao 

que  xa  dixen  antes,  o  tout  autre é  o  acontecemento,  pero  un  acontecemento 

absolutamente imprevisíbel, que rompe o curso do tempo por esa imprevisibilidade e 

que non se sabe que pode ser, en que pode consistir. A isto é ao que Derrida quere abrir 

o pensamento e é o que afirma sempre.

- Beatriz Hauser: Que implicacións ten para unha ética ou unha política do imposíbel? E 

entendido deste xeito: non resulta imposíbel separar a deconstrución da filosofía dunha 

responsabilidade cara a eses “outros” irredutíbeis á maiúscula singular?

- Cristina de Peretti: Pois si, claro que ten unhas implicación éticas e políticas. O que 

pasa é que, como ben sabedes todos vós, esas implicacións sempre son en nome do 

imposíbel. Cando Derrida fala de responsabilidade, de decisión, di que estas só se poden 

tomar mediante a experiencia da indecidibilidade, isto é, cando non hai ningunha regra, 

cando non hai ningunha norma que faga decidir entre unha cousa ou outra, porque entón 

esa decisión, como ben sabemos, non sería máis que o desenvolvemento xa previsto dun 

programa.  Por iso, todas esas implicacións  éticas  e políticas consisten precisamente, 

como di Derrida, en facer o imposíbel. Tanto a hospitalidade, como o don, o perdón, 

etc. dos que fala Derrida, son hiperbólicos, incondicionais e por iso mesmo –aínda que 

sei que a Abraham non lle gusta iso moito– é preciso que haxa negociación. Porque, sen 

dúbida, sempre hai urxencias que resolver aquí e agora, xa. E que, polo tanto, hai que 

negociar,  pero  sempre  en nome do imposíbel,  do incondicional,  con  vistas  a  poder 

resolver esas urxencias que se dan e non poden esperar. 

83



-  Beatriz Hauser: O outro non é soamente unha figura no pensamento de Derrida; é a 

súa impropia posición como filósofo, rexeitado na institución universitaria, inaceptábel 

para un “establishment” filosófico que o percibía coma perigoso e alleo. Dalgún xeito a 

túa  propia  práctica  docente  foi  sempre  consecuente  cunha  política  imposíbel  da 

alteridade, de facer entrar ao outro no lugar privilexiado da (re)produción do mesmo. 

Gustaríame que nos contases  un pouco a  historia  da recepción  e o rexeitamento  do 

pensamento de Derrida na institución universitaria española tal e coma ti a viviches. E 

en estreita relación con isto: Como percibes o futuro desta institución nun momento de 

cambios definitorios na produción do saber e nos parámetros para definilo?

 -  Cristina  de Peretti:  Eu penso que,  efectivamente,  Derrida  sempre  se  caracterizou 

dalgún xeito por ser o outro: francés, alxeriano, xudeu. Derrida defínese a si mesmo 

como “marrán”. O filme de Safaa Fathy,  D´ailleurs Derrida, é unha boa ilustración de 

todo isto (incluído o título), pero Derrida tamén o di a miúdo en moitos dos seus textos. 

Tamén a carreira docente de Derrida, por dicilo dalgún xeito, foi moi atípica, moi propia 

do “outro”: nunca foi profesor en ningunha universidade francesa (salvo uns poucos 

anos que estivo na Sorbonne cando aínda era bastante novo), nunca tivo logo un lugar 

destacado en ningunha das grandes universidades francesas, onde máis ben se lle vetou 

a el e a todos os da súa corda (Sarah Koffman, Jean-Luc Nancy, etc.) durante moitos 

anos. En troques, dende moi cedo estivo exercendo a súa docencia por todo o mundo, 

máis  concretamente  por  suposto  nos  Estados  Unidos,  impartindo  conferencias 

seminarios, cursos. Porén, en Francia, que é en certo xeito o país (non imos dicir “o seu 

país  de  orixe”  despois  de  todo  o  dito)  onde  el  viviu  dende  os  19  anos  e  no  que 

desenvolveu o seu pensamento e a súa escritura,  nunha lingua coa que mantén unha 

relación moi complexa, o recoñecemento que se lle deu é sen dúbida moito menor do 

que puideron ter outros pensadores probabelmente moito menos potentes que el.  Iso 

para comezar.

Polo que respecta á recepción que eu vivín do pensamento de Derrida na universidade 

española, poderiamos falar diso durante horas. Pero vou tentar resumilo en case dúas 

verbas:  rexeitamento  (como  ti  moi  ben  apuntaches)  e  descoñecemento.  Nesa  orde. 

Dende que eu escoitei  falar de Derrida a mediados dos anos 70 até agora mesmo, o 

rexeitamento a Derrida segue sendo absoluto e compulsivo na universidade española. 
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Vós tamén tivestes ocasión de vivilo xa, e iso que sodes novos. Sen embargo, non me 

gustaría deixar de mencionar (e máis se cabe, posto que se trata dunha entrevista que se 

vai traducir ao galego) a Ángel Currás que, por eses anos 70, era profesor adxunto (o 

equivalente do profesor titular actual) na Universidade Complutense de Madrid. Pois 

ben, foi el quen, aos que tivemos a inmensa sorte de coñecelo e de estudar con el, nos 

falou por vez primeira entre esas paredes tan académicas de Derrida e de Deleuze e todo 

ese pensamento vivo que se estaba facendo e movendo por ese anos en Francia. Tras 

dicir  isto,  insisto:  salvo  moi  pequenas  e  moi  puntuais  excepcións,  na  universidade 

española  Derrida  sempre  foi  rexeitado  de  xeito  compulsivo  basicamente  porque 

tampouco se leu, tampouco se quixo ler, porque non se quixo facer o intento de lelo, é 

dicir,  rexéitase  sen  coñecelo.  Polo  tanto,  se  algunha  vez  se  argumenta  algo  na  súa 

contra, o que se di son os catro lugares comúns sacados de Habermas ou sacados de 

calquera outro anti-derridiano confeso, catro parvadas como, por exemplo, “agora hai 

que comezar a construír e deixar de deconstruír”, o que demostra que non teñen nin idea 

do que di Derrida, de en que consiste a deconstrución etc. Todo isto ponme de moi mal 

humor. 

En canto ao futuro da institución universitaria española. Supoño que aquí deixamos polo 

momento de falar de Derrida, a quen, de calquera xeito, vaise seguir rexeitando. Que vai 

pasar, seguirase ensinando o mesmo ou non? Pois non o sei. O que nos vai traer Boloña 

realmente, non teño nin idea, non sei… De momento o único que vexo, non sei o que 

pasa no resto das universidades, que son presenciais, pero na UNED unha das cousas 

que máis me aterran é que nos van a obrigar a elaborar, para cada materia, un dosier. 

Isto, en primeiro lugar, fecha completamente a materia: é difícil que se poidan cambiar 

os autores que se van a estudar dun ano a outro, que se poidan renovar os autores, posto 

que non se van a facer cada ano novos materiais para os estudantes. Esa é a primeira 

coacción á tan laretada liberdade de cátedra, de docencia, que cada vez é máis precaria e 

que vai quedar totalmente anulada dende o momento en que, polo menos na UNED –

insisto–,  eses  materiais  teñen  que  seguir  unhas  pautas  moi  determinadas  (gráficos, 

esquemas,  etc.)  que están pensadas e reguladas polos pedagogos,  que, unha vez que 

estea rematado o dosier para cada materia, han de dar a súa aprobación a ese material ou 

rexeitalo. Traducido a algo evidente: os pedagogos –saiban ou non de que se lles está a 

falar– terán, de agora en diante, o poder de xulgar a todos os seus compañeiros docentes 
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no seu  labor  docente,  valla  a  redundancia.  Liberdade  de  ensinanza  na  súa  máxima 

expresión!  Logo,  pois,  realmente  non  o  sei.  Tampouco  os  estudantes  están  nada 

contentos co asunto de Boloña. A min, que me considero unha fiel lectora e seguidora 

de Derrida gustaríame neste caso afirmar o por vir, aínda que non creo que se poida 

falar  dun por vir  posto que só se trata  do absurdo desenvolvemento dun desastroso 

programa determinado de antemán e que, neste caso, temo, só nos vai traer o peor. 

Espero trabucarme. 

-  Beatriz Hauser: Se partimos de que @ outr@ en Derrida non se deixa inscribir nun 

espazo transcendente senón que é o que neste aquí-agora, no espazo familiar, na morada 

do que se supón propio o está desaxustando; trátase de “algo” en certo xeito que está 

preto,  pero  irredutíbel  a  calquera  figura  antropocéntrica.  No punto no que  quizabes 

Derrida  máis  se  afasta  de  Lévinas  é  na  súa  consideración  de  que  o  outro  non é  o 

próximo, nin Deus, senón a máquina, o espectro, o virus, os animais, etc. (esta pregunta 

vai adicada a Golfo).

Derrida insistiu nisto especialmente nos seus últimos libros, pero atopamos este tópico 

polo menos dende Glas e ti traballas este tema dende hai varios anos. Que implicacións 

ten para a filosofía, a ética, a política? Como posicionar o pensamento de Derrida fronte 

ao discurso dos dereitos dos animais?

 

- Cristina de Peretti: De acordo, tanto a pregunta como a resposta, van adicadas a Golfo, 

o meu can. Sen dúbida os animais, ao longo da historia da filosofía, foron sempre o 

“tout  autre”,  o  radicalmente  outro  dos  homes.  Pero,  contrariamente  ao  que  pensa 

Derrida, un tout autre que non esixe ningún tipo de respecto pola súa singularidade. Ao 

longo da historia da filosofía, os homes sempre reivindicaron como de seu aquilo do que 

–din–  carecen  os  animais:  o  lógos,  como  linguaxe  e  como  razón,  a  resposta,  a 

posibilidade  de  recoñecerse  coma  eu  e  mil  cousas  máis  que  Derrida  menciona  e 

deconstrúe moi ben, por exemplo, no seu libro L´animal que donc je suis. Por non falar 

do tema tan espiñento do sufrimento animal, da morte, cuestión esta última que Derrida 

aborda tamén, sobre todo, a partir dos textos de Heidegger, para o cal os animais poden 

perecer, palmar (hai distintas formas de morrer que Heidegger lle concede ao animal), 

pero non hai un morrer propiamente dito porque, segundo Heidegger, os animais non 
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son capaces de acceder á experiencia da morte como tal. Nin tampouco os homes, sinala 

Derrida moi pertinentemente.

Que pensa Derrida con respecto aos dereitos dos animais? Pois un pouco volvo ao que 

dixemos  antes,  é  dicir,  que  Derrida  sempre  fala  no  nome  do  imposíbel,  do 

incondicional. Pero no eido dos animais, tamén hai moi expresamente, aquí-agora, toda 

unha serie de problemas urxentes que atinxen ao trato que os homes teñen cos animais e 

que deben arranxarse canto antes: os matadoiros,  as touradas, as pelexas de galos, a 

caza, a pesca, os parques zoolóxicos, etc. Todas as experimentacións que se fan con 

animais, todas as utilizacións que o home fai cos animais, etc. Neste senso, é mellor que 

haxa dereitos dos animais a que non os haxa. Sen embargo, eses dereitos tampouco son 

a panacea nin moito menos. En primeiro lugar, porque –como todo dereito (que, para 

Derrida,  nada  ten  que  ver  coa  xustiza,  isto  é,  o  respecto  absoluto  á  singularidade 

inalienábel do outro)– son perfectíbeis pero, sobre todo, porque, o concepto moderno de 

dereito  está vencellado a unha filosofía  da subxectividade e a todas  as nocións que 

definen  o propio do home.  O perigo que,  por conseguinte,  ve Derrida nese tipo de 

declaración  de  dereitos  dos  animais  é  que  se  reproduza  e  repita  implicitamente  esa 

mesma  maquinaria  filosófico-xurídica  indisociábel  dos  dereitos  do  home,  que 

desencadeou,  permitiu  e  xustificou,  até  a  actualidade  as  peores  violencias  contra  os 

animais. 

- Drocha Hauser:  Na entrevista que lle fixeches a Derrida no ano 1989 ámbolos dous 

insistides na crítica feminista. Derrida, lonxe dunha concepción antropocéntrica mostrou 

como  o  que  el  chama  “o  feminino”  ou  “a  muller”  sería  aquilo  do  cal  depende  a 

estratexia falogocéntrica para a súa vez e no mesmo xesto ser mitigado e fustrigado por 

ela. Feminina sería, entón, a deconstrución dese xesto. É un pouco como a dependencia 

logocéntrica  do  suplemento  para  logo  ser  relegado  a  un  segundo  plano.  Entón,  a 

deconstrución como escritura sería nun certo senso feminina. Nos termos afirmativos 

nos que Derrida manexa a feminidade, e moito máis aló da diferenza sexual, debe, “a 

muller” seguir sendo @ outr@? 

- Cristina de Peretti: O feito de poder pensar que a deconstrución sexa feminina –menos 

mal que non dixeches feminista!–, creo que lle pode causar máis dun infarto a certas 
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feministas. Porque a verdade é que o feminismo ou, mellor dito, as feministas, gran 

cantidade  delas  polo menos,  lle  teñen  moi  pouco –por  non dicir  ningún– aprecio  á 

deconstrución  derridiana.  Dito  iso,  tamén  hai,  por  suposto  feministas  como  Luce 

Irigaray e Judith Butler que, por suposto, leron a Derrida e atoparon nel moitas cousas 

útiles para desenrolar á súa vez os seus pensamentos feministas. A muller segue sendo a 

outra ou non? Pois na historia da filosofía eu creo que “a muller” sempre foi a outra, por 

suposto, sempre foi tan excluída como “o animal”, con eses artigos singulares xerais, 

como di Derrida. Polo demais, non sei se “a” (de novo un singular xeral) deconstrución 

é  feminina.  En  parte,  probabelmente  si.  O propio  Derrida  nalgún  momento  di  que 

escribe como muller, non me lembro agora mesmo en que texto exactamente, pero sei 

que o di nalgún sitio. Por outra banda, está a denuncia derridiana do falocentrismo, ou 

mellor dito, falogocentrismo: o logos é o falo porque é o pai. Por conseguinte, todo ese 

sistema xerarquizado de dualismos co que se move o pensamento occidental privilexia 

sempre o masculino en detrimento do feminino. Tamén cabe sinalar que, nos textos de 

Derrida,  dende  logo  hai  moitas  metáforas  femininas:  o  hime,  o  veo,  o  entre  da 

invaxinación. Son ante todo indecidíbeis que mostran a dificultade de decidir de xeito 

tallante  entre  un  dentro  e  un  fóra,  falar  dun  dentro  fóra.  A  verdade  sempre  é 

inapropiábel  en último termo.  Neste senso vai o texto de  Éperons,  sobre Nietzsche. 

Outro termo importante sería o de khôra , que apunta a toda a cuestión dunha lóxica do 

terceiro xénero, alén do xénero. É dicir, que o feminino, para Derrida, xa non é sequera 

algo asumíbel por “a” muller ou, se preferimos, por un só sexo, senón algo que pertence 

a ámbolos dous sexos, que está alén de todas esas oposicións. Hai un desprazamento –

en  Derrida  danse  continuamente  estas  estratexias  de  desprazamento–  que  fai  que  o 

feminino non pertenza necesariamente a un dos sexos, que a diferenza sexual se torne 

indecidíbel. 

-  Drocha Hauser:  Para rematar  gustaríame  redirixir  a  Cristina de Peretti,  neste  caso 

como profesora, a pregunta que ti mesma lle formulaches a Derrida nunha entrevista. 

Cito  as  túas  propias  palabras:  “Pensas  que a  fidelidade,  ao pensamento  de  Derrida, 

consiste  en  seguir  fielmente  a  estratexia  xeral  da  deconstrución  ou,  polo  contrario, 

considera  que  para  ser  verdadeiramente  fiel  a  Derrida,  hai  que  tentar  deconstruír  a 

Derrida?” 
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-  Cristina de Peretti:  En primeiro lugar, esa entrevista á que te refires é moi antiga. 

Publicouse, creo, en 1989, pero paréceme que é incluso dun ou dous anos antes (eu 

penso que inda nin defendera a tese). Pasaron moitos anos dende entón, pasaron 20 anos 

ou máis, e o primeiro que quero dicir é que, agora, eu non lle volvería a facer xamais 

esa pregunta a Derrida e menos neses termos. Hoxe en día semella un pouco ridículo –

por  non dicir  tamén  pretencioso–  preguntarse  se,  para  ser  fiel  a  Derrida,  é  preciso 

deconstruílo. Desgraciadamente non lembro moi ben cal foi exactamente a resposta de 

Derrida,  pero  paréceme  que  dixo  algo  así  como  que  a  deconstrución  se  revisa  e 

deconstrúe a si mesma. A deconstrución non se detén xamais e afecta a todo, incluída a 

deconstrución.  A deconstrución non é a acción ou a intención de actuar dun suxeito 

sobre un obxecto senón que, como di Derrida;  ça se deconstruit, iso deconstrúese, iso 

está en deconstrución. As cousas deconstrúense. E canto máis seguras de si mesmas 

parezan, máis se deconstrúen no fondo. Iso por unha banda.  

Por outra banda, eu penso que para ser fiel a Derrida o primeiro que hai que facer é 

coñecelo ben, lelo ben, co máximo coidado, e, cando se fale del, tentar empobrecer o 

menos posíbel o seu pensamento, tentar matizar o máis posíbel un pensamento tan cheo 

de matices, tan rigoroso e tan minucioso por outro lado. Por iso, moitas veces resulta 

moi difícil ser fiel a Derrida á hora de expor o seu pensamento a uns estudantes ou a un 

público que non sabe nada del. Iso non significa que haxa que renunciar a facelo. A 

miña meta máis importante como profesora, precisamente, é dar a coñecer a Derrida e 

acadar que, polo menos, unha pequena parte de quen me escoitase falar del, se interese o 

suficiente  como  para,  seguidamente,  ler  os  seus  textos  xa  sen  ningún  tipo  de 

empobrecemento. 

Como ser pois fiel a Derrida? De feito, el xa contestou a esa pregunta: séndolle infiel, 

séndolle infiel por fidelidade. O cal, por suposto, non ten nada que ver con terxiversar o 

seu pensamento. A deconstrución –xa o sinalamos antes– non se limita de ningún xeito 

ao texto escrito (iso é o que lle gustaría a moitos porque, dese xeito, faría menos dano e 

incomodaría menos, inquietaría menos). Iso que se deconstrúe afecta a tódolos eidos da 

vida, da experiencia, isto é, a ese texto xeral do que fala Derrida. Ser infiel a Derrida por 

fidelidade consiste pois en recuperar todo ese material que el nos deixou con vistas a 

reutilizalo  noutros  terreos  e  doutros  xeitos  (non  esquezamos  que,  polo  demais,  a 
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deconstrución nunca tivo nada que ver cun método), facéndoo respirar doutra forma. 

Niso estriba a fidelidade infiel  ou o que el  entende tamén por herdar.  Non se pode 

herdar  pasivamente,  iso non sería  herdar  (unha vez  máis,  por  suposto,  estámonos  a 

mover nese terreo do incondicional que é ao que sempre se refire Derrida). Só se pode 

herdar se asumimos activamente un legado con vistas a transformalo, isto é, a serlle 

infiel por fidelidade. 

(Trad. Beatriz e Drocha Hauser)
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RECENSIÓNS

ALTERIDADE E UTOPÍA.

Recensión sobre Arqueoloxías do futuro, de Fredric Jameson.

Sören Hauser

Fredric Jameson (1934-...), lembrado crítico cultural estadounidense, abriu en 

1981 co libro The Political Unconcious: Narrative ás Socially Symbolic Act (Trad. esp.: 

Documentos de cultura, documentos de barbarie. Madrid, Visor, 1989) unha 

investigación sobre o proceso narrativo no mundo cultural como aquilo susceptíbel de 

deixar ler no seu interior todo un proceso de interiorización inconsciente que o sistema 

capitalista levou consigo ao longo das súas continuas reestruturacións. Jameson cría que 

na narración cultural se podían identificar os apresamentos que a sociedade vivía con 

respecto ao seu modo de produción. No mesmo ano publicou o artigo O 

postmodernismo ou a lóxica cultural do capitalismo tardío, máis tarde ampliado en 

libro, onde identificaba o proceso da postmodernidade como o correspondente cultural 

do sistema económico que reflectía a imposibilidade de pensar historicamente o 

presente. Dalgún xeito isto viña dado entre outras cousas pola crecente espacialización 

dada na cultura postmoderna e a eliminación das experiencias temporais existenciais tan 

propias da modernidade. Tamén por iso, reflectíase ao sistema capitalista como o final 

dun proceso ou, polo menos, como un ferrollo ideolóxico que non deixaba ver alén de 

si. Deste modo toda alternativa a este sistema só podía verse a través dunha catástrofe 

de dimensións globais e que toda visión de futuro non era máis que unha proxección 

daquilo xa implícito no capitalismo.

Por elo Jameson procura na utopía un intento de imaxinar unha auténtica 

alternativa ao sistema e niso toman especial relevancia varios factores:

- O papel da imaxinación, reprimida polo modo de produción e necesitada de 

liberación para o seu despregamento.
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- O papel do desexo, do mesmo xeito enganado por unha sociedade occidental que 

se xacta de poñer todo dispoñíbel ao consumidor potencial.

- O papel das manifestacións culturais como aquilo que deixa translucir os 

bloqueos de imaxinación e desexo –e que se poden interpretar na súa 

narratividade.

- O papel político que queda detrás de todos estes procesos e que refire a unha 

concepción de colectividade, eliminada neste sistema, e que se manifesta 

culturalmente baixo pulos utópicos.

- O papel da alteridade como aquilo alén da homoxeneización e o pastiche 

postmoderno.

Así, en Arqueoloxías do futuro (de próxima publicación na colección "Cuestións 

de antagonismo" da editorial Akal), Jameson realiza un estudo pormenorizado da 

Utopía, a imaxinación e o desexo en dúas vertentes: o referente á "forma" utópica e o 

referente ao "contido" utópico. Para o segundo desenvolverá a imaxinación e desexo 

reflectidos na literatura de Ciencia-ficción.

Non é casualidade que os achegamentos que previamente Jameson realizara con 

respecto á Utopía (por exemplo en "Islands and trenches", en The ideologies of theory.  

Essays 1971-1986. Vol. 2. University of Minnesota, 1988; "Utopianism after the end of 

utopias", en Postmodernism, or, the cultural logic of laté capitalism. Duke University 

Press, 1991; ou en Seeds of time. Columbia University Press, 1994) tivesen relación 

directa co achegamento do autor á semiótica de Greimas pois, baixo a inscrición do seu 

rectángulo, un podía enmarcar distintas manifestacións ou correntes culturais baixo os 

polos nos que estaría condenado a oscilar. O seu interese sería pois ver os bloqueos e as 

parálises referidas aos inconscientes colectivos.

Deste xeito os achegamentos de Jameson tratan sobre a dificultade de imaxinar a 

utopía, pois esta é vista como o outro polo ao sistema capitalista, a súa alteridade. Así, a 

utopía representa a emerxencia á superficie dos desexos inalcanzábeis que todos temos 

ao respecto da colectividade. No cumprimento dos desexos a utopía expresa a ausencia 

da comunidade nesta sociedade.

Pero ademais a utopía ten unha función política que é rachar o futuro que 

prefabrica o sistema para facernos conscientes do noso aprisionamento ideolóxico e, por 
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iso, para exercer unha oposición ao anti-utopianismo que si exerce unha posición 

política clave nos nosos días.

Dentro da tematización da narratividade da alteridade na ciencia-ficción 

atopámonos por exemplo, co capítulo nove –páxinas 119-141–, "The Alien Body", onde 

se cita a Orson Scott Card, quen afirma a existencia nas linguas nórdicas de catro tipos 

de alteridade antropolóxica. En primeiro lugar o utlänning, que é o estraño recoñecido 

como un ser humano, pertencente ao noso mundo, pero doutra cidade ou país. O 

segundo é o framling que é recoñecido como humano, pero doutro mundo. O terceiro é 

o raman, que é o estranxeiro recoñecido como humano pero doutra especie e o cuarto é 

o alien, completamente animal, co cal resulta imposíbel interacción algunha. Esta é 

unha liña antropolóxica que tamén dá lugar a que nos fagamos máis conscientes de que 

o medo á utopía é o medo a aquilo incomprensíbel, á novidade absoluta, aquilo con 

outras condicións de intelixibilidade.

Dende a vertente máis política é o medo ao anonimato, é dicir, á disolución do 

individuo na colectividade a que leva ao pensamento de que a chegada utópica levaría 

consigo a perda de todo aquilo que somos, de todo o que nos constitúe como tales.

Tal é a trampa do sistema e a posición a evitar por toda subxectividade política nos 

comezos do s. XXI.

93



SLAVOJ ŽIŽEK: SOBRE A VIOLENCIA. 

SEIS REFLEXIÓNS MARXINAIS

Oskar Hauser

Slavoj Žižek voltou novamente sobre o tema da 

violencia  de forma monográfica  no seu último 

libro, onde sistematiza-las súas ideas ao partires 

dunha  distinción  fundamental  entre  unha 

violencia subxectiva e unha violencia obxectiva. 

A primeira é a violencia visíbel practicada por 

un  axente  recoñecíbel,  e  é  aquela  que  acapara 

tódalas análises e titulares. Pero ademais existen 

formas obxectivas de violencia, nomeadamente a 

que se exerce nun plano simbólico a través da 

linguaxe,  que  son  directamente  identificábeis 

sobre  a  base  dunha  violencia  estrutural  que 

denomina  sistémica,  e  que  ten  que  ver  co 

funcionamento  dos  nosos  sistemas  políticos  e  económicos.  O  problema  central  cos 

discursos cotiáns sobre a violencia aclárao Žižek nas páxinas introdutorias: a violencia 

subxectiva sempre se fai patente na ruptura con algo así como un estado normal de paz e 

equilibrio:

"A violencia obxectiva é precisamente a violencia inherente a este estado de  
cousas normal. A violencia obxectiva é invisíbel posto que sostén a normalidade 
de nivel cero contra a que percibimos o resto como subxectivamente violento".1

Trátase,  polo  tanto,  de  pór  de  manifesto  a  obviedade  da  violencia 

obxectiva, sistémica, fronte á falsa imaxe dunha sociedade pacífica por natureza. Esta 

violencia obxectiva involucra á linguaxe e en xeral ao rexistro simbólico, pois a propia 

linguaxe supón tamén a imposición dun certo campo simbólico, dunhas coordenadas, 

1 ŽIŽEK, S. (2008): On Violence. Six sideways reflections. Picador: London. Sobre la violencia. Seis re-
flexiones marginales. Paidós. Barcelona, 2009. Trad. castelán Antonio José Antón. P. 10
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precisamente aquelas que fixa o significante amo. Este abismo que abre a linguaxe pode 

ser malia todo tematizado.

A consideración da linguaxe como un medio de reconciliación, ou canto 

menos  de  mediación  é,  como  mínimo,  problemática.  Xa  en  Hegel,  sinala Žižek 

enlazando  cunha  temática  persoal  dende  os  seus  comezos,  a  simbolización  de  algo 

implica a súa mortificación e polo tanto algún modo de violencia. Tamén Lacan, por 

outro banda, elabora coa referencia ao discurso do amo o espazo do discurso realmente 

existente, que "está baseado en última instancia nunha imposición violenta por parte do 

significante-amo,  que é  sensu stricto irracional:  non pode  basearse ulteriormente  en 

razóns".2 A linguaxe que parecería se-lo medio por excelencia da non violencia, está 

completamente  entretecida  co  que  entendemos  por  violencia,  pero  o  fundamental  é 

comprender que, ao percibirmos "algo como un acto de violencia, o medimos por un 

principio básico acerca do que é unha situación normal non violenta, e a máis alta forma 

de violencia é a imposición deste principio con referencia ao cal algúns acontecementos 

se mostran como violentos".3 A linguaxe en si mesma é aquilo que empurra o noso 

desexo máis alá dos límites axeitados, transformándoo nun desexo que contén o infinito, 

elevándoo  a  unha  compulsión  absoluta  que  nunca  pode  satisfacerse.  É  unha 

característica propia da linguaxe ó funcionares coma o vehículo que impulsa ao desexo 

alén dos seus límites supostamente naturais cara á insatisfacción permanente, o exceso é 

constitutivo do desexo humano e esta característica se corresponde coa linguaxe. O feito 

de que o percibamos como un obstáculo é o que xera a impresión de que é posíbel 

transcendelo.

O que nos leva á violencia  obxectiva en xeral,  aquela que permanece 

como invisíbel, a violencia que está aí e que non pode ser eliminada, pechada, pois a 

realidade non é un estado de equilibrio que se vexa alterado por estoupidos de violencia 

subxectiva. O argumento central do texto, polo tanto, diríxese como adoita facer Žižek a 

sinala-la falsidade dunha posición que pretenda agocharse na neutralidade para aborda-

la cuestión da violencia.

A novidade neste texto, ademais do plantexamento xeral, provén de certa 

réplica de  Žižek á obra de Peter Sloterdijk Zorn und  Zeit de 2006.4 Sloterdijk parece 

2 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 80
3 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 83.
4 SLOTERDIJK, Peter (2006): Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch. Suhrkamp, Frankfurt a. 
M.
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situarse,  en clave nietzscheana,  en contra  da xenreira  como a forma de articulación 

política  da  esquerda  que  a  vencella  directamente  á  violencia.  Para  desmontar  esta 

argumentación  Žižek ápoiase menos  directamente  a  Lacan do que nos  ten afeitos  e 

acode a Nietzsche e Rousseau. A recuperación de Nietzsche, provén do intento de Žižek 

de argumentar nos propios termos de Sloterdijk.5

Žižek sitúa  xa  en  Rousseau  e  máis  especificamente  na  súa distinción 

entre  amor  propio (amour  propre)/amor  de  si  (amour  de  soi),  aquela  preferencia 

perversa  sobre  a  propia  persoa,  o  exceso  da  envexa,  que  se  centra  non  tanto  na 

consecución dun obxectivo, coma na destrución do obstáculo para alcanzalo6:

"O  autenticamente  oposto  ao  amor  propio  egoísta  non  é  o  altruísmo,  a
preocupación polo ben común, senón a envexa, a xenreira que me fai actuar  
contra os meus propios intereses. Freud sabíao ben: a pulsión de morte oponse 
tanto ao principio do pracer como ao principio de realidade. O verdadeiro mal 
que é a pulsión de morte implica a sabotaxe dun mesmo. Fainos actuar contra os 
nosos propios intereses".7

O desexo humano constitúese, seguindo a Lacan, como desexo do outro 

en xeral,  como desexo polo outro e como desexo de ser desexado polo outro, como 

desexo do que o outro desexa. A envexa, que inclúe a xenreira, conclúe  Žižek, é un 

compoñente constitutivo do desexo humano. É necesario contar coa xenreira como un 

factor fundamental da conduta humana, tamén na loita pola xustiza como igualdade.

Parece  que  é necesario  matizar  neste  punto  o  programa  político  da 

esquerda, que obriga a tomar nota dunha dificultade inevitábel: a trampa que esconde a 

envexa/xenreira é que non só, como sinala Žižek, aproba o principio de xogo de suma 

cero,  é  dicir  que implica  un gañador  e  un perdedor,  senón que implica  ademais  un 

intervalo entre ámbolos dous, que non é un intervalo positivo no que todos poderían saír 

gañando sen que haxa ningún perdedor, senón negativo: "Se teño que elixir entre a miña 

ganancia e a perda do meu opoñente, mesmo se iso significa tamén unha perda para 

min". É por este motivo que o capitalismo pode resultar aceptábel para a maioría: "podo 

5 Esta recuperación xa se atopa en marcha en Visión de paralaxe, por exemplo en relación ao nihilismo 
activo Víd. ŽIŽEK, S. (2006): Visión de paralaxe. F.C.E. Buenos Aires. P. 68. Trad. Cast. Marcos Mayer.
6 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 113. A esta idea alude o clásico estudo sobre Rousseau,
STAROBINSKI, Jean (1971): Jean-Jacques Rousseau: La transparencia y el  obstáculo. Taurus, Madrid, 
1983.
7 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 108. Por este motivo, "O egoísmo, ou a preocupación polo benestar dun 
mesmo, non se opón ao ben común, posto que as normas altruístas poden ser deducidas doadamente das 
preocupacións egoístas". Idea que Žižek exemplifica cos argumentos de AXELROD, R. (1984): La evo-
lución de la cooperación. Madrid, Alianza, 1996.
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convivir  co meu fracaso moito  máis  doadamente  se sei  que non é  debido ás miñas 

cualidades inferiores, senón ao azar".8

A idea fundamental que Žižek atopa en Nietzsche e Freud, e aquí aínda 

podería haber un acordo con Sloterdijk, é que ámbolos dous pensadores comparten a 

idea de que a xustiza como igualdade está fundada na envexa, principalmente na envexa 

do outro que ten o que nós non temos:

"Así pois,  en definitiva  a esixencia  de xustiza é a  esixencia  de que o gozo  
excesivo do outro teña que ser restrinxido de modo que o acceso de todo o  
mundo á jouissance sexa o mesmo. O resultado necesario desta demanda, dende 
logo,  é  o  ascetismo.  Posto  que  non  é  posíbel  impoñer  igual  jouissance,  o  
imposto, en vez do compartido con equidade,  é  a  prohibición.  Con  todo,  na  
nosa sociedade presuntamente permisiva, hoxe en día este ascetismo  asume  a  
forma  do  seu  oposto,  un  imperativo  xeneralizado  do  supereu,  o  mandato  de
¡goza!".9

O que se envexa non é a posesión do obxecto prezado como tal, o que se 

envexa  é  "o  modo  en  que  o  outro  é  capaz  de  gozar  deste  obxecto  e  o  obxectivo 

verdadeiro é destruí-la capacidade/habilidade do outro para gozar do obxecto. Así pois, 

sinala  Žižek, o  vicio  primario  dunha  mala  persoa  é  precisamente  estares  máis 

preocupada polos demais que por si mesmo, a inversión  libidinosa ten lugar cando se 

substitúe  ao  obxecto  pola  súa  destrución.10 Por  iso cómpre  sinalar  que  o  ataque  ao 

World  Trade  Center non  pretendía  alcanzar  o  nobre  obxectivo  dunha  sociedade 

musulmá, senón a destrución do obstáculo. É dicir, é mediante o sacrificio propio que 

podo despoxar ó outro do seu gozo:

"Velaquí aquí a razón pola que o igualitarismo nunca debería ser aceptado no 
seu sentido literal: a noción (e práctica) da xustiza igualitaria, en tanto que estea 
sostida  pola  envexa,  xace  na  inversión  da  típica  renuncia  realizada  para  
beneficiar a outros: ¡Estou listo para renunciar a iso, así que (TAMPOUCO) os 
demais o poderán ter!"11

Fronte ao fundamentalismo relixioso Žižek prefire reivindicar a tradición 

do ateísmo como vía lóxica para alcanza-la paz, recuperando unha argumentación de 

fondo que vén repetindo dende hai algúns anos. É preciso sinalar, en primeiro lugar, a 

hipocrisía de inculpar da violencia os individuos que actúan de forma violenta en nome 

8 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 110-111.
9 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 111.
10 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 114.
11 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 114.
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da relixión para salvagardar a nobreza das relixións. Parece que sempre é unha mala 

persoa  a  que  abusa  dunha  relixión,  polo  demais  nobre,  que  a  violencia  é 

responsabilidade exclusiva do individuo, cando é a crenza mesma nunha meta divina 

superior a que nos permite instrumentalizar aos individuos, mentres que o ateísmo non 

admite esa actitude e repudia polo tanto toda forma de sacrificio sagrado:

"¿E se en vez de renunciar á violencia tivésemos que renunciar á relixión 
-incluídas as súas reverberacións seculares coma o comunismo estalinista, ca súa 
dependencia do grande outro histórico- e persegui-la violencia en si, asumindo a 
nosa plena responsabilidade sen ningunha cobertura baixo a figura do grande  
outro"?12

Esta idea da ausencia de garantías que lexitimen a acción esvae a clásica 

distinción  medios/fins  que  adoita  ocupar  ás  argumentacións  éticas.  Un dos  motivos 

recorrentes da súa volta a Hegel,  o tema da articulación da universalidade concreta, 

enlázase co que el mesmo denominou a suspensión política da ética. É dicir como é 

posíbel o xurdimento da universalidade a partir dun mundo da vida concreto. O lugar 

común do relativismo segundo o cal estamos baseados por completo nun mundo da vida 

efectiva,  continxente,  de  modo  que  toda  universalidade  está  dun  xeito  irredutíbel 

contaminada e vinculada a ese mundo da vida, ten que ser invertido:

"O  auténtico  momento  do  descubrimento,  do  avance  acontece  cando  unha  
dimensión universal correcta explota dende dentro dun contexto concreto, faise 
«para si» e é vivida directamente como universal. Esta «universalidade para si» 
non só é externa a todo contexto ou está por enriba deste, senón que se inscribe 
no seu interior e modifícao e aféctao dende dentro, de modo que a identidade do 
particular se divide entre os seus aspectos particular e universal".13

Este aspecto completa o sentido que Žižek reivindica da dialéctica no seu 

dobre movemento de traballo sobre o síntoma. A "hermenéutica marxista" que desvela 

os  prexuízos  concretos  que  subxacen  baixo  a  universalidade  abstracta  debe 

suplementarse  entón  co  seu  oposto,  co  procedemento  propiamente  hegeliano  que 

descobre a universalidade do que se presenta como unha posición particular.14 O feito de 

que  toda  universalidade  estea  marcada  por  un  contido  particular  que  a  contamina, 

12 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 162.  Así xa claramente en ŽIŽEK, S. (1999): O espiñento suxeito. O 
centro ausente da Ontoloxía política. Trad. Castelán. Paidós, Barcelona, 2001. P. 406-408. 
13 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit P. 183.
14 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit P. 185. Unha das análises predilectas de Žižek que se apoia neste tipo de ar-
gumentación é o que Marx levou a cabo na Loita de clases en Francia sobre o partido da Orde. ŽIŽEK, 
S. (1991/2008):  Porque non saben o que fan. O gozo como factor político. Trad. Cast. Paidós, Buenos 
Aires, 1996. P. 33.
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implica que toda posición particular está, á súa vez, marcada pola súa universalidade 

implícita,  que  a  socava.  Por  iso  sinala  Žižek,  "non ten  sentido  preguntar:  «¿É esta 

universalidade  verdadeira  ou  unha  máscara  de  intereses  particulares?».  Esta 

universalidade é verdadeira como universalidade, como a forza negativa de mediación e 

destrución de todo contido particular".15

As loitas emancipatorias de carácter identitario obedecen a esta mesma 

lóxica,  a  cultura  particular  que  intenta  defender  a  súa  identidade  debe  reprimi-la 

dimensión universal que está tamén activa no seu propio interior, e que é o baleiro entre 

o particular (a súa identidade) e o universal que a desestabiliza dende dentro. A clave 

unha vez máis consiste en situar correctamente a concreción da universalidade, que non 

ten esencialmente que ver co sentimento de que alén de tódalas diferenzas as diferentes 

civilizacións comparten os mesmo valores básicos, senón que "aparece (se actualiza)  

como a experiencia da negatividade, da inadecuación a un mesmo dunha identidade  

particular".  A idea  de  Žižek é  que  é  preciso  comparti-la  propia  intolerancia  como 

espazo común. Na loita emancipatoria non son as culturas na súa identidade as que unen 

as súas mans, é o reprimido, o explotado e o que sofre, as «partes sen parte» de toda 

cultura, os que se unen nunha loita compartida.16

O punto de chegada desta proposta é, novamente, o concepto de violencia 

divina introducido por Benjamin e que tanto se volveu manexar nos últimos tempos, co 

que  Žižek pecha  a  súa  obra  sobre a  violencia.  Polos  motivos  até  agora  expostos  a 

primeira conclusión ao respecto é que a comprensión de Benjamin da violencia divina 

escapa  á  violencia  terrorista  exercida  polos  fundamentalistas  relixiosos  de  hoxe.  O 

candidato  máis  obvio  á  violencia  divina  é,  non  obstante,  a  explosión  violenta  de 

xenreira  que  atopa  expresión  nun  espectro  que,  para  Žižek, engloba  "dende  os 

linchamentos ata o terror revolucionario organizado." A cuestión é que un dos motivos 

principais da "postesquerda" actual toma como referencia esta área da violencia para, a 

partires  de aí,  denuncia-la propia idea de revolución.  O último caso desta tendencia 

atópao  Žižek no  filósofo  alemán  Peter  Sloterdijk,  cuxos  procedementos  típicos 

15 ŽIŽEK,  S.  (2008):  Ops.  Cit P.  186. "O problema  do  capitalismo  non  é  o  seu  segredo  prexuízo 
eurocéntrico, senón o feito de que é realmente universal, unha matriz neutral das relacións sociais”. Ibíd. 
P. 187
16 ŽIŽEK, S. (2008):  Ops. Cit. P. 188. Sobre a cuestión da intolerancia  Žižek recentemente unha obra, 
ŽIŽEK, S. (2007a): En defensa de la  intolerancia. Ed. Sequitur, 2007. 
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consisten  en  suplementar  unha  categoría  filosófica  coñecida  co  seu  oposto  negado, 

ensaiando así unha especie de lectura sintomática.

En Zorn und Zeit (A Ira e o Tempo), eros (a posesión de obxectos, a súa 

produción e gozo) érguese contra o  thymos (envexa, competición, recoñecemento). A 

premisa de Sloterdijk, sinala Žižek, é que só se pode alcanza-lo verdadeiro sentido dos 

acontecementos  de  1990,  centrados  na  desintegración  dos  réximes  comunistas,  no 

contexto  do  thymos.17 Aquel  ano  representou  tanto  o  fin  da  lóxica  revolucionaria 

emancipadora  estatal,  como  o  fin  da  lóxica  mesiánica  de  concentración  de  ira  e 

vinganza  total  que  estoupou  co  xudeocristianismo,  cuxa  secularización  tería  sido  o 

proxecto  comunista.  Sloterdijk  propón  entón  unha  historia  alternativa  de  Occidente 

como historia da ira (menis). A Ilíada, texto fundador da cultura occidental comeza coa 

palabra Ira; e o orgullo ferido polo que empezaría o enfrontamento épico entre Aquiles 

e Agamenón sería posteriormente transmutado na cólera da relixión xudeocristiana.18

Segundo sintetiza  Žižek a argumentación que leva a cabo Sloterdijk, os 

movementos políticos esquerdistas actuarían de feito como depósitos de cólera. Dado 

que as explosións de cólera revolucionaria, nunca son satisfeitas na súa integridade e 

dan paso a novas desigualdades e xerarquías, ten lugar unha segunda revolución que 

satisfará aos que se sentían decepcionados, rematando ao final co traballo emancipador. 

O problema segundo o formula Sloterdijk é que nunca hai capital de cólera dabondo e 

por iso é necesario pedilo prestado ou combinalo con outras xenreiras, especialmente a 

nacional ou a cultural.19 ¿Cal é entón o programa de Sloterdijk? Pregúntase  Žižek: "É 

preciso ir alén da xenreira, como parece sinalar o título do último epígrafe do libro. É 

preciso deslexitimar o enlace fatal que une á intelectualidade coa xenreira en tódalas 

súas modalidades, incluíndo a feminista, a postcolonialista e a ecolóxica".20

Žižek asume esta crítica de Sloterdijk, aínda que considera á inversa que 

é necesario rehabilita-la categoría de xenreira. Para iso pretende amosar, finalmente, que 

a violencia divina inclúe ás explosións de xenreira, aínda que dunha forma precisa. O 

auténtico  resentimento  xorde  como  termo  suplementario  tanto  ao  castigo,  coma  ao 

perdón e ao esquecemento,  xorde finalmente como a única postura auténtica que se 

17 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 220-221. SLOTERDIJK, P. (2006): Ops. Cit. P. 61. 
18 SLOTERDIJK, P. (2006): Ops. Cit. P. 10
19 "Non debe sorprender que Sloterdijk utilice o termo fascismo de esquerdas e que se refira a miúdo a 
Ernst Nolte, o historiador revisionista alemán" ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 222. Víd. tamén a nota so-
bre Sloterdijk, Habermas e o linkfaschismus. Ops. Cit. P. 223.
20 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 222.
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pode manter perante un crime fronte ao que as outras alternativas perden o seu impacto. 

Este exceso, só é á súa vez excedido polo movemento negativo da pulsión de morte. A 

violencia divina no seu exceso constitutivo subtráese á xenreira que depende do desexo, 

pois o seu impulso é a negatividade do pulsión de morte, non é unha violencia que vaia 

dirixida a un outro. O núcleo do interese de Lacan en "Kant con Sade", sinala  Žižek, 

non é como se adoita entender que Kant sexa un sádico disfrazado, senón que é máis 

ben Sade o que se amosa evidentemente como kantiano. A idea clave neste texto áchase 

na apreciación da inversión paradoxal por medio da cal o mesmo desexo non se pode 

basear nun interese patolóxico posto que segue os criterios do acto ético kantiano.

Ao entender de Žižek o auténtico milagre radica na universalidade ética, 

a  dinámica  da  negatividade  que  pode  subverti-lo  marco  do  desexo.  O  realmente 

traumático é que a liberdade é posíbel e buscamos desesperadamente determinacións 

patolóxicas para poder evitar esa circunstancia. A proposta de Sloterdijk é, polo tanto, a 

que queda ancorada na envexa cara a calquera proxecto emancipatorio global:

"¿E  se  o  seu  mesmo  impulso  estivese  baseado  nunha  envexa  negada  e  na  
xenreira, na envexa da posición universal emancipatoria, que é polo que un TEN 
que  atopar  algunha  mancha  nos  seus  fundamentos  que  a  privaría  da  súa  
pureza?"21

Seguindo a Benjamin, propón entón Žižek que a violencia divina é unha 

expresión do pulsión, de non morte, de exceso de vida, que golpea á vida nuda regulada 

pola lei. A dimensión teolóxica, sen a que segundo Benjamin a revolución non pode 

gañar, é a mesma que o exceso do pulsión, a súa demasía. O dominio da pura violencia 

divina é o dominio da soberanía:

"o dominio no que matar non é expresión dunha patoloxía persoal (idiosincrasia,
impulso destrutivo), nin un crime (ou castigo), nin un sacrificio sagrado. Non é 
tampouco  algo  estético,  nin  ético,  nin  relixioso  (un  sacrificio  aos  deuses  
escuros.)"22

Mentres que a violencia mítica demanda un sacrificio e mantén un poder 

sobre  a  nuda  vida,  a  violencia  divina  non  é  sacrificial,  nin  expiatoria.  Así  que, 

paradoxalmente  sinala  Žižek,  a  violencia  divina  se  superpón en  parte  á  disposición 

biopolítica  dos  Homini  sacer,  en ámbolos  dous casos matar  non é  un crime nin un 

sacrificio: "Os aniquilados pola violencia divina son plena e absolutamente culpábeis, e 
21 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 230.
22 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 235.
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non se lles sacrifica, posto que non o merecen nin tampouco que algún deus lles acolla, 

senón que son sacrificados sen sacrificio ningún. ¿De que son culpábeis? De levar unha 

mera vida (natural)".23 Žižek nin sequera elude a comparación entre a aniquilación a 

mans do Estado Nazi dos "Homini Sacer" e o terror revolucionario onde tamén se pode 

matar sen cometer un crime e sen un sacrificio. A diferenza reside en que o asasinato 

nazi queda como un medio do poder do Estado.

É mesmo posíbel historicamente, enlazando tamén coas famosas Teses 

Sobre o concepto da historia, identificar aprés coup, a violencia divina con algúns dos 

fenómenos  históricos,  coma o terror  revolucionario  de 1792-1794.24 Non obstante  o 

parágrafo  final  do  texto  de  Benjamin  engade  unha  característica  fundamental  para 

Žižek:

"É  crucial  interpreta-la  última  frase  correctamente:  a  oposición  entre  unha  
violencia mítica e unha violencia divina reside nos medios e no carácter propio 
de cadaquén, isto é, a violencia mítica é un medio para establece-lo dominio da 
lei (a orde social legal), namentres que a violencia divina non serve a ningún  
medio, nin sequera ao castigo dos culpábeis para así reestablece-lo equilibrio da 
xustiza. É tan só o signo da inxustiza do mundo, dese mundo que eticamente  
carece de vencellamentos".25

Isto non quere dicir que a xustiza divina poida ter un significado, hai que concibila máis 

ben como un signo sen significado, fronte á tentación de proporcionarlle algún sentido 

profundo. Non é perversa, pois non consiste en actuar coma un instrumento da vontade 

do pobo, senón que responde a unha decisión continxente tomada na soidade e sen a 

cobertura do marco simbólico. É froito dun acto, por retomar outra tópica de Žižek, que 

se define pola posición do analista no espazo do discurso, é dicir a de ocupa-lo lugar do 

baleiro, o resto.

"A violencia mítica pertence á orde do ser, namentres que a violencia divina  
pertence á orde do acontecemento: non hai criterios obxectivos que nos permitan 
identificar un acto como propio da violencia  divina.  [...]  Non existe  ningún  
grande outro que garanta a súa natureza divina, pois o risco de interpretalo e 
asumilo como divino pertence totalmente ao suxeito [...] Só para o crente ese  
acontecemento é un milagre".26

23 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 235.
24 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 233.
25 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 236.
26 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 237. Máis enigmático amósase ao indicares non obstante que, "A violen-
cia divina debe distinguirse da soberanía estatal en tanto excepción que funda a lei, pero tamén da violen-
cia pura como explosión anárquica". P. 238 
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A violencia divina é "o traballo do amor do suxeito", onde o concepto de amor debería 

considerarse aquí no seu sentido paulino: "o dominio da pura violencia, o dominio fóra 

da lei (poder legal), o dominio da violencia que nin se funda na lei nin se sostén na lei é 

o dominio do amor".27

27 ŽIŽEK, S. (2008): Ops. Cit. P. 242.
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CON-TEXTOS

CARTA A UN PRESO VASCO

José María Ripalda

Cuando nos despedíamos en la cárcel te he dicho que al Estado no le va a salir gratis la 

injusticia que estás padeciendo como preso político por asimilarte con ETA. 

Tú me respondías: dices que al Estado no le saldrá gratis, vale; pero ¿cuándo? 

Yo te tenía que haber dicho: ya le está saliendo caro. El que os traten como terroristas es 

algo que “allí” no cuela. El resultado es, desde hace tiempo, la consolidación de una 

opinión pública vasca diferente de la española incluso bajo el mismo control mediático 

de toda España. 

Otra opinión pública implica otro Estado, diría Habermas. Desde luego lo implica antes 

que una geografía, una lengua, una historia. Éstos pueden ser puntos de apoyo para la 

cristalización  de  una conciencia  política;  pero  la  política  no reside  en  hermandades 

naturales,  como  ya  Hegel  le  respondió  al   Romanticismo  político.  Con  todo,  la 

insuficiencia radical de las posiciones políticas entre Kant y Habermas, Hegel incluido, 

reside  en  su  incapacidad  para  dar  cuenta  de  la  diferencia  irreductible  bajo  la 

homogeneidad de los tópicos que agrupan y dan consistencia a una opinión pública; 

incapacidad  que  se  extiende  al  reconocimiento  de  que  la  sociedad  está  cambiando 

constante y dispersamente, sin que nunca haya sido UNA.

También la sociedad vasca ha cambiado mucho desde el tiempo, cuando eras un niño, 

en que “Batasuna” –literalmente la “Unidad”– tenía la plausibilidad de una opresión 

sentida más o menos como total por más o menos todos. Ahora el rechazo generalizado 

del  Estado español  no conlleva  ni  esa unidad  ni  un proyecto  alternativo,  que nadie 
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puede  presentar.  De  hecho  la  solidaridad  con  vosotros  no  está  implicando   ni  una 

conversión a vuestra línea política ni el radicalismo beligerante contra el Estado de la 

época de la Transición. Así que el Estado español puede afanarse en cerrar y tapiar las 

salidas,  en concreto contra vosotros,   al  parecer  con éxito.  Pero otras vías se abren 

constantemente  y  seguramente  es  cuestión  de  no  empeñarse  donde  el  Estado  se 

demuestra más fuerte, sino donde surge su debilidad, su incapacidad de parar el tiempo.

Los Estados europeos de “nuestro entorno” se aplican en buscar focos subversivos y en 

destruirlos  violentamente  como  se  apaga  un  pequeño  incendio  antes  de  que  pueda 

extenderse; desde la policía de Sarkozy a la ingeniería judicial alemana no importan las 

violaciones  incluso  elementales  de  Derechos  –aunque  según  Habermas  éstos 

caractericen los Estados europeos–; sólo que en España  la izquierda abertzale no es un 

foco sino una realidad social. Lo que ha impedido su expansión como un fuego es su 

competencia con el Estado por la violencia “legítima”.

No es cuestión de discutir aquí la estrategia armada de ETA. Sería duro, pero quizá 

conveniente, partir alguna vez de la hipótesis de que, tal como se planteó desde arriba la 

Transición española, ETA era inevitable; y de que esto hacía también inevitable a la 

larga la derrota del independentismo vasco. En realidad sólo se ha aplazado el momento 

de reconocerla. Y sin esa disposición –que apenas hubo– a reconocer la derrota, la lucha 

política, incluso  la victoria, estaba amenazada de (auto)engaño y presunción. 

Demasiado largo había sido el período de desprecio y destrucción de una cultura que 

fue reducida a la cocina y el dormitorio, demasiado largo el período de represión total, 

con una salida del túnel que para una parte de la población iba a ser mera apariencia. En 

la España del post-franquismo lo que no pertenece al escandaloso nacionalismo de los 

“nacionales” es “austro-húngaro”: nacionalistas los serbios,  húngaros, checos, no los 

austriacos y desde luego no Viena; el nacionalismo es malo y despreciable... frente al 

imperio. 

Que el nacionalismo vasco se haya planteado desde Sabino Arana en clave defensiva 

era también lógico y fatal. No hay UN pueblo vasco ni tampoco es algo construible ni 
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deseable. O, si lo hay, será por atribución política. Y nadie, ningún heroísmo tiene el 

derecho a usurpar el nombre de su vanguardia;  igual lo mejor de ti es que nunca te 

planteaste serlo; en cambio te han declarado que lo eres para meterte en la cárcel como 

héroe del mal. 

No es en los grandes nombres ni en las grandes ideas, sino en la fuerza de nuestras 

vidas, aprendiendo entre muchos en constante verificación, donde se genera el cambio 

que se ha esperado demasiado de grandes palabras y grandes gestos. Y tampoco es en la 

lista de agravios, sino en una capacidad mayor de realidad, donde se juega lo político. 

En esa lucha cuerpo a cuerpo estáis unos en la cárcel y otros muchos con vosotros fuera 

(por ahora). Que ninguna palabra, ningún gesto  pueda ser aprovechado por quienes nos 

masacran y nos invaden desde dentro; que miles de gestos invisibles les vayan minando 

el suelo tal y como vivimos, que sepamos hacer en cada momento –o de vez en cuando– 

el gesto preciso. Gestos que en parte hemos aprendido de quienes nos precedieron, que 

en parte tenemos que innovar, que a ti te han impuesto. Tampoco debemos pretender ser 

más de la insignificancia que somos; ¿cómo no van a poder con nosotros? O tal vez sólo 

puedan de verdad si nos refugiamos en identidades compactas que  simulan el triunfo 

interior, que viven de la “victoria final”, ¿para terminar reproduciendo en otra posición 

algo parecido a lo que combatimos?

ETA tiene razón, seguramente, en que no hay posibilidad real de política; pero yo no 

saco sus mismas conclusiones, porque es esa posibilidad la que hay que ir imponiendo 

desde nosotros más que contra nadie. No estoy abogando por el individualismo; pero sí 

contra  la  identificación  hegeliana  de la  política  con el  Estado.  Querer  lo  imposible, 

pensar lo posible; y hacer algo que nos haga falta, aunque sea como un gesto simbólico, 

para SER. Porque hay sufrimientos de otros que no nos dejan ser, porque nos envenenan 

sutilmente desde las pateras o desde las cárceles, desde los barrios marginales o desde 

los cuartelillos donde se tortura. 

El inmenso dolor anónimo, sin reconocimiento, tapado por la constante rememoración 

estatal de las “víctimas” legitimadas es una losa sobre  todos nosotros, que nos puede 

incitar demasiado a refugiarnos –es la palabra– en una Causa que nos irradie su gloria. 

106



Hay un trabajo del duelo fundamental para que la política pueda ser otra cosa que lo que 

es  ahora.  Ninguna  idea  ni  gran  Causa  nos  exime  de  nuestra  pequeñez,  de  la 

inconsistencia oculta bajo nuestros nobles proyectos y que en cualquier momento puede 

estallar  en  cuanto  los  convertimos  en  algo  mayor  que  nuestras  vidas.  La  misma 

militancia hoy plausible no se corresponde ya con una visión compacta del militante ni 

de sus objetivos;  hay que contar más bien con militancias intermitentes, localizadas, sin 

un patrón definido. Los grandes principios que estructuran personalidades han sufrido 

su recorrido deslegitimizador y mostrado sus complicidades con aquello que combaten. 

Por eso me parece tan importante ir pensando   con otros, contigo, juntando nuestras 

pequeñas  experiencias  no  para  construir  una  doctrina  común,  sino  modos  de  vivir 

distintos y sin embargo necesarios para cada uno y para todos. 
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PRESUNCIÓNS DE CULPABILIDADE. 

UNHA CRÍTICA DE CINE EN TORNO Á XUSTIZA

A Dexectora Castro

O avogado defensor  intentaba  convencer  ao xurado popular  de que a  rapaza 

mexicana á que se estaba a xulgar pola morte dun meniño de 21 meses fora víctima 

dunha presunción de culpabilidade. A rapaza, que cruzara ilegalmente a fronteira con 

EE.UU. e que se gañaba a vida en Austin, Texas, coidando aos fillos doutras familias 

mexicanas, cumpre agora unha condea de 99 anos de cárcere. 

Todos sabemos que a lexitimidade dun sistema xurídico institucional en materia 

penal se fundamenta no principio de presunción de inocencia. E tamén son moitas as 

veces que temos escoitado ao policía léndolle os seus dereitos ao detido. Unha boa chea 

de pelis de Hollywood deberon de ser para que case que poidamos todos nós repetir ese 

momento instaurativo da neutralidade do proceso, de boca e en mans do seu corpo máis 

represivo: Vostede ten dereito a permanecer en silencio... Seica a rapaza non coñecía os 

seus dereitos, e falou, e o que dixo foi empregado na súa contra. Isto é, foi empregado 

para alimentar os prexuízos que xa enchían todo o proceso, imposibilitando así calquera 

instauración de neutralidade.

Mais  faise  aquí  inevitábel  recorrer  de  novo  ao  noso  imaxinario  colectivo 

hollywoodense,  en  concreto  a  ese  grande  mito  sobre  a  fundación  do  Estado:  os 

wésterns,  narradores  privilexiados  do  conflito  decisivo  entre  a  lei  brutal  dos 

axustamentos de contas e a lei estatal da mediación, a neutralidade e a obxectividade. 

Resulta así paradóxico que o sistema xudicial estatal caia agora niso mesmo fronte ao 

que  no  seu  comezo,  presumibelmente,  se  voltaba  xusto:  a  consecución  dun  castigo 

dende unha presunción de culpabilidade non demostrada. Convértese, polo tanto, nunha 

sorte de vinganza institucionalizada, que, así e todo, fai practicamente inviábel, polo seu 

propio poder incontestábel, o desenrolo da lei do talión.

Agora ben, esta dicotomía,  reitora do que normalmente entendemos por facer 

xustiza, entre coller a xustiza pola propia man e delegar a acción nun terceiro imparcial, 

sostense nun máis que cuestionábel presuposto de que a neutralización dos prexuízos se 
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acada cun mero golpe de bastón de mando, coa suspensión do tempo e do traballo que 

aos implicados lles podería supor. A institución xurídica lexitímase, pois, a si mesma no 

poder  de romper,  cortar,  poñer  entre  parénteses,  o  fluxo continuo da presunción  de 

culpabilidade,  pero o problema, amais de que o acusado en cada caso quede sempre 

sometido ao maior ou menor achegamento a ese ideal, radica sobre todo en que este 

sexa  o  modelo,  xunto  coa  súa  dicotomía  constituínte,  a  partir  do  cal  pensarmos  e 

esixirmos a xustiza.  

O bo do avogado insistía en mostrarlles aos do xurado que dende o momento da 

morte  do  neno  non  deixaran  de  funcionar  unha  serie  de  prexuízos  sociais  cara  á 

inmigrante, respecto aos cales só se precisaba unha sorte de suspensión pola súa parte –

en tanto que se lles outorgara o poder de xulgar– para facer xustiza. A sentencia xa a 

coñecemos. Non houbo xa que logo xustiza para a mexicana. Foi pura e simplemente 

unha vítima. Non fai falla máis que ver o documental que dá testemuño da súa historia, 

Mi vida dentro (Lucía Gajá, México/USA, 2008), para decatarse da súa inocencia, para 

sentir a súa propia impotencia, e enfermar de carraxe por unha tal inxustiza.

Non sería moito xeneralizar se afirmo que a impresión que resta deste testemuño 

cinematográfico é o gran motor da política de esquerda, a forza emotiva desa loita pola 

igualdade  ou,  cando  menos,  da  loita  contra  as  inxustizas  xeradas  por  certas 

desigualdades.  Mais  tampouco é  moito  xeneralizar  considerar  que  o caso da rapaza 

mexicana  non  é  xa  tan  só  un  exemplo  da  situación  dos  inmigrantes  mexicanos  en 

EE.UU. ou mesmo dos inmigrantes nos distintos países do primeiro mundo, senón unha 

mostra máis incluso de toda forma de discriminación ou marxinación. Pois tampouco 

hai que pasar por un proceso xudicial para ser considerado presuntamente culpábel. Só é 

necesario  deixar  de  entrar  nunha  normalidade,  nunha  lei.  Esta  devirá  facticamente 

inxusta  na  medida  en  que  teña,  como  foi  neste  caso,  o  poder  de  imporse  ante  as 

excepcións. 

Polo tanto, o perigo rolda por tódolos movementos que se queren facer cargo 

destas inxustizas, o perigo de que a xustiza esixida se entenda como a desaparición da 

marca da singularidade inalleábel do outro, isto é, como a suspensión da presunción de 

culpabilidade.  Certo  que  a  presunción  de  culpabilidade,  tal  e  como  a  estamos 

plantexando aquí,  é  unha forma de non asumir  ao outro na súa alteridade,  sendo o 

castigo, podería dicirse, a realización efectiva da exclusión daquel e da reafirmación na 
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propia lei.  Certo,  tamén,  que a  presunción  de inocencia  abre  a  posibilidade  da non 

exclusión,  mais  só  pode  operar  coma  hipótese  do  cumprimento  dunha  regra,  coma 

presuposición do reino da normalidade. Por iso, queda sempre ao servicio do sistema de 

control,  apuntando permanentemente ao correctivo,  e confirmando que a xustiza ten 

lugar cando o dano é retribuído.

Sen  dúbida,  a  presunción  de  culpabilidade  é,  como  nos  mostra  a  tráxica 

radicalidade do caso do documental, un modo de inxustiza, pero –da mesma maneira 

que nos wésterns coa fundación da lei estatal– a impotencia do avogado ante o fracaso 

da súa estratexia de defensa indícanos así mesmo que para reparar ese dano se precisa 

do  poder  de  impor  a  lei  na  que  esa  singularidade  xa  non  sexa  unha  excepción  á 

normalidade que tal lei constitúe. E sexa como sexa, esa imposición require dun marco 

de  lexitimación  para  seguir  considerándose  xusta.  Que  deveña  inxusta  é  só,  como 

vimos, cuestión de ir atopándose coas súas propias excepcións.

Sendo o sistema xudicial  unha arma de dous gumes,  cuxa neutralidade  pode 

tanto quedar ao servicio dos oprimidos como xogar un rol decisivo na súa opresión, 

habería que replantexarse até que punto este leva funcionando na esquerda, máis que 

coma intrumento necesario para a loita,  coma modelo a partir  do cal  entendermos a 

xustiza  e  a  súa  cumprimentación.  O  declive  destes  movementos  na  política 

representacional son xa de sobra coñecidos, abafados pola urxencia de acadar un poder 

que non queda precisamente do seu lado. 

Por iso, faise necesario traballar outros camiños, outras posibilidades de acción 

que  non tomen  o castigo  como único  acto  xusto,  que  asuman  que a  presunción  de 

culpabilidade  encerra  no  seu  cerne  esa  alteridade  radical  respecto  á  cal  cabe  facer 

xustiza,  e que esta, a xustiza,  non se xoga na dicotomía entre a vinganza violenta e 

persoal e a delegación nun terceiro alleo da propia incapacidade de asumir ao outro. A 

acción xusta,  pola  contra,  só pode ter  lugar  perante  ao outro singular,  e  se  en algo 

consiste é precisamente en asumir esa alteridade que nega a validez da propia lei. Aí 

ocorre ese axustamento polo que loitan os movementos de esquerda, cada un segundo a 

súa realidade social, e claro que acontecementos deste tipo son raros, mais non por iso 

debe deixarse de traballar na apertura dos espazos nos que poidan ter lugar.

O xusto tería sido que o policía e o xurado non proxectasen na rapaza mexicana 

toda unha serie de valores negativos que serven para protexerse fronte ao descoñecido. 
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O caos violento contra  o equilibrio  racional.  Inmigrante  tiña que ser para perder  os 

estribos cun meniño choromicas e optar por meterlle violentamente papeis na boca coa 

fin de facelo calar. O resto de veciños, enfermeiros e policías que axudaron, co boca a 

boca e as máquinas de osíxeno, a que a bola de papel se fose introducindo máis e máis 

até asfixiar completamente ao neno, tiñan só boas intencións. Por suposto que, unha vez 

no proceso, era preciso facer todo o posíbel para salvar á rapaza da condea, pero, con 

todo, aquilo no que hai que loitar por manterse é no camiño que vai dende a presunción 

de culpabilidade até a indecibilidade entre a culpabilidade e a inocencia.

111



DERIVAS

SPACE IS THE PLACE

Sao Hauser

– Vou resolver por min mesma todo este asunto de Babel-17.

T'mwarba inclinou a cabeza cara á dereita.

– Porque teño que descubrir quen fala esta lingua,  de onde vén e que é o que está a tratar de dicir.

A cabeza del torceuse cara á esquerda.

– Por que ? –continuou ela–. Ben, a maioría dos textos din que a linguaxe é un mecanismo para expresar 

as ideas,  Mocky. Pero a linguaxe é idea. A idea é unha información á que se lle dá forma. A forma é a 

linguaxe. A forma desta linguaxe é...sorprendente.

– Que é o que te sorprende?

– Mocky, cando aprendes outra lingua aprendes o modo no que outra xente ve o mundo, o universo.

Samuel R. Delany, Babel-17

Culpábel,  confeso  o  meu  intrusismo e  até  falla  de  exactitude  nas  miñas 

reflexións.  O  meu  é  máis  ben  deixarme  levar  por  intuicións  e  rescatar  ideas  ou 

conceptos que as delimiten ou se fagan en maior ou menor medida comprensíbeis. Pero 

tamén é verdade que xa que intentamos dialogar sobre a alteridade, o meu rol de fóra de 

contexto vén que nin pintado, no meu caso nin que debuxado ou trazado. Ademais de 

que este texto orixinalmente foi en castelán, e será traducido ao galego –o cal engade 

aínda máis capas á lea conceptual–, non teño un vocabulario moi amplo e a miña falla 

de atención e regularidade fan que unha vez máis escriba á deriva. Sorte. Saúde.

Non sei como cheguei á primeira lectura de Babel-17, supoño que por azar, e a 

aquela edición faltábanlle follas escritas,  substituídas por suxestivos espazos brancos 

que me viñeron ideais para debuxar neles durante un verán cheo de traslados (e nun 
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avión perdino). Así que xa empecei interesándome por unha historia que lin a medias 

pero  que aínda  así  me fascinou.  E creo  que iso mesmo me fixo  comprender  que a 

ciencia ficción debía agochar algo oculto e interesante... polo menos eu descoñecía o 

terreo. Xénero esquivo en España, onde custoume un mundo atopar polo menos libros 

de  Samuel R.  Delany, con edicións a prezos moi altos en librarías de segunda man, e 

unha –inexplicable  para min– aínda non publicación  en castelán de ningún libro de 

Delany posterior a 1976 (Tritón está escrito ese ano) exceptuando En Ciron vuelan, de 

1993, que aquí saíu nunha pequena edición de peto. Soamente con teclear o seu nome 

na wikipedia poderedes comprobar que por un lado está vivo e por outro, que non parou 

de escribir dende os anos 60, tanto dentro do que se denominou "nova onda" dentro da 

ciencia ficción, como escritos de non ficción sobre escritura ou autobiográficos. 

Hai pouco, cando aínda estaba na miña cabeza pensando que carallo contar sobre 

o bo de  Delany, estiven lendo La breve y maravillosa vida de  Óscar Wao do escritor 

Junot Díaz, que trata de modo tanxencial a vida dun escritor negro de ciencia ficción, 

máis concretamente de ascendencia dominicana. O curioso foi atoparme nun blog a foto 

dunha  lectura  conxunta  este  ano  en  Nova  York  de  Díaz e  Delany.  Quizais  as 

circunstancias quixesen que Samuel R. Delany fose polo menos dos primeiros ou case 

dos únicos escritores negros e abertamente homosexuais de ciencia ficción, o cal case 

non deixa de ser un mero conto e etiqueta intranscendente. Se as súas circunstancias 

persoais influíron en maior ou menor media no seu traballo, quizais debamos deixalo 

para  outro  momento  ou  intentar  aclaralo  lendo  as  entrevistas  que  lle  fixesen,  que 

poderedes atopar na rede de redes, e por suposto en inglés (un día montei un blog para 

traducir o que puidera ao respecto, pero esquecín as claves para acceder e morreu. Polo 

menos xa teño unha entrevista traducida e podo empezar de novo). 

Xa sexa dunha forma ou outra, os mundos, personaxes ou situacións propostas 

por el non deixan de chamarnos gratamente a atención pola súa variedade e esa empatía 

ao contar o "habitual" dun modo tan "diferente". É certo que fantasía,  fantaciencia ou 

ciencia ficción caracterizáronse ao presentar escenarios fabulosos, galaxias afastadas e 

viaxes exóticos onde podiamos atopar animais mitolóxicos ou máquinas calculadoras a 

carón  de  monstros  verdes,  exploradores  ou  robots...  pero  en  Delany preséntansenos 

como unha paisaxe cotiá, onde os desexos e a psique están por enriba da superficie das 

formas. Mais como non debo divagar e non me atopo suficientemente seguro no mundo 
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dos conceptos, espero polo menos ter chamado a atención sobre a figura de Samuel R. 

Delany, e sobre todo agardar que se lea e se goce, que ao final é o que interesa, e que o 

miolo das lecturas vaian sendo asimiladas a dentadas irregulares.

E aquí podería rematar o relato, pero como o meu non é moi normal, respecten a 

miña  "otredade"  de  alieníxena intruso  que  non  coñece  as  regras  básicas  de 

comportamento, e respecten que pegase unha patada ao concepto de alteridade con este 

uso gratuíto.

Nun libro que está a punto de saír traducido, segundo contan,  Jameson propón 

unha volta á lectura de ciencia ficción ao recuperar certos aspectos como os de utopía e 

espazos alternativos para levalos a un plano máis real e político, comezando a pensar 

nun "futuro" no medio deste fin da historia tan postcapitalista ou imperialista ou como 

carallo queiran chamar ao hoxe por hoxe do século XXI. Quizais a formulación quede 

un pouco curta e se refira dende unha posición demasiado distante, non de consumidor 

ou lector habitual, do propio feito da novela de ciencia ficción. 

Orixinalmente como puro entretemento, a medio camiño entre a pedagoxía, as 

ciencias e a literatura de usar e tirar, a ciencia ficción converteuse nunha non forma ou 

cousa  difícil  de  encadrar,  fortemente  custodiada  polos  seus  lectores,  fans e 

consumidores  que a manteñen en vida como industria,  que foron variando de idade 

segundo as épocas. Ao igual que a banda deseñada, que neste intre semella que está a 

sufrir  unha segunda ou terceira  xuventude de prestixio masivo unha vez que a vara 

máxica da palabra "cultura" pousou sobre autores tan esquivos como  Alan Moore ou 

Robert Crumb, as novelas de ciencia  ficción non souberon moi ben a que altura do 

estante debían poñerse, se ao alcance dos nenos ou non. Quizais esa falla de atención 

por parte da "crítica" e os medios de información masivos posibilitasen a creación de 

obras ao abeiro dunhas editoriais que non tiveron moitos escrúpulos á hora de usar a 

palabra "vendas" para valorar aos seus escritores. Porque non debes esquecer que non se 

fan historias por amor á "arte" ou á "escritura", senón segundo se vendan ou non a eses 

fans ou consumidores fieis, polo menos nas súas orixes, como no seu momento poderían 

sobrevivir a novela policial ou a erótica pornográfica. Vaia, que foi caldo de cultivo de 

bichos  raros  que  saltándose  normas  de  bo  "gusto"  ou  de  modas,  mesturan  xéneros, 
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épocas, inclúen ideas  pop ou filosóficas, ovnis con antropoloxía, etc., etc., etc. Total, 

que xusto agora que a tendencia discursiva é intentar ver a realidade dende moitos e 

diferentes  puntos  de  vista,  estudos  culturais  e  demais,  a  ciencia  ficción  demóstrase 

como un discurso máis que pertinente e rico en substancia nutritiva. No seu dispar de 

voces,  as  súas  incoherencias,  a  súa  falla  de  rigor,  a  súa  fantasía  desbordada,  a 

atemporalidade das  súas  obras,  os  recursos  estéticos,  atoparemos  o  atractivo  dunha 

lectura activa chea de estrañamentos. Novidades dende as estrelas, agardemos que non 

as toquen os publicistas.

En  contra  da  conspiranoia que  nos  fai  descrer  neste  mundo  e  case  illarnos  del 

enfastiados ou enfermos, a ciencia ficción pretende un engano de mundos, máis posíbeis 

por imposíbeis, tratándonos entre diferentes como anormais.

Así que este verán de crise, a tombarse e a ler libros de segunda man, canto máis 

raros mellor, e se a portada non gusta ou cheira a rancio, escoitade con máis atención. E 

se vos aburre... a outra cousa, que non estamos para perder o tempo. Eu tentarei aclarar 

toda esta marfallada marciana que lles chuspín con respecto e amor, iso si.

(Trad. Sören Hauser)
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