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Propóñome aquí explicarlles cal foi o meu obxecti-
vo e o meu proxecto teórico en Le Nombre et la sirène,
un déchiffrage d'Un coup de dés jamais n'abolira le
hasard.* Trátase dunha especie de pescuda sobre o
poema de Stéphane Mallarmé coa que tento prolon-
gar e ao tempo modificar certa tradición de comen-
tarios. Desde a posguerra, Mallarmé é sen dúbida o
poeta máis comentado polos filósofos: Jean Hyppo-
lite, tradutor para o francés da Fenomenoloxía do espí-
rito, Sartre, Deleuze, por outra banda de maneira
bastante negativa, Lyotard e Badiou, por exemplo,
propuxeron comentarios de Un Coup de dés que ocu-
paron unha posición por veces estratéxica nos seus
propios dispositivos de pensamento. Entre os filóso-
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de poema enteiramente consagrado ao Azar eterno
e ao papel do ser humano —e especificamente do
poeta, no caso de Mallarmé— fronte a ese absoluto
sombrizo no que se recoñecen os modernos. O que
me deixa abraiado na obra deste poeta é que a súa
relación cun Azar entendido como insuperable non
o fai renunciar á esperanza do divino —e iso dunha
forma extraordinariamente orixinal que deseguido
vou tentar desvelar.

velaí ese xesto, e sobre este punto quero insistir
antes de tratar do poema, ese xesto que é plenamen-
te materialista —e que me interesa, daquela, en tanto
que materialista: pois, punto fundamental que cóm-
pre entender para apreixar o senso da miña propia
traxectoria, o materialismo non é un ateísmo. O mate-
rialismo, en efecto, non consiste en negar os deuses senón
en materializalos. Evidentemente, é Epicuro quen
funda ese xesto: para el, os deuses existen, mais non
son os da multitude, os deuses da relixión e da
superstición aos que se teme e aos que se reza. Os
deuses epicúreos son seres atómicos, de feito inmor-
tais, porque, ao nacer por azar nas rexións intercós-
micas nas que as ganancias atómicas sempre son
equivalentes ás perdas atómicas, conservan indefini-
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fos franceses e Mallarmé hai, sobre todo desde a
 posguerra, unha relación absolutamente singular
que cos outros poetas non chega ata ese punto.

Non se trata de que eu retome esa historia, a his-
toria dunha recepción, senón de intervir no contex-
to de semellante herdo filosófico ao tempo que
poético a través dunha tese específica que concirne o
que hei chamar un “feito material” de Un Coup de
dés e cuxo alcance coido que atingue o conxunto da
súa interpretación.

Os lectores de Après la finitude* sen dúbida
hanse preguntar por que me interesei en Un Coup
de dés —que vencello pode ter este estudo coas posi-
cións especulativas que eu desenvolvo a propósito
da continxencia necesaria de todo o existente. Habe-
ría moitas cousas que dicir verbo disto mais habían
ser longas de máis para seren expostas aquí: e, sobre
todo, incomprensibles, pois na análise que propoño
do poema non se explica o seu senso. Daquela, vou
dicir simplemente isto, algo que é a evidencia
mesma: Un Coup de dés é, polo que eu sei, o meiran-
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esa norma non o separa dos deuses senón que, ao
contrario, lle dá acceso ao deus verdadeiro, material
e nado do azar. De aí vén a fasquía poderosamente
irrelixiosa do materialismo. O ateísmo, en efecto,
sempre é impotente contra as relixións: pois, ao se
contentar con negar os deuses relixiosos, permanece
obsesionado pola súa ausencia e non cesa de recon-
ducir o que rexeita —como o mesmo termo indica:
a-teo, o que só se define negativamente fronte ao
deus relixioso e con respecto a el. Por iso, o ateísmo
non cesa de reconducir o que rexeita cara ao modo
da ausencia e da obsesión, despregándose ao infinito
na súa propia impotencia. O materialismo, de seu,
satura o espazo do pensamento co absoluto —puro
non-senso do Azar— e co que eu chamo o Último
—deuses puros e azarosos, as creacións máis logradas
dun devir perfectamente absurdo. Ao construír a súa
vida e o seu pensamento entre estes dous extremos,
entre o Non-senso do absoluto e o logro continxente
do divino, o materialismo dispón a súa loita e a súa
crítica das relixións como metafísicas. Contra o
escepticismo, afirma que o absoluto é pensable —pois
negarlle ao pensamento que se apropie do absoluto
é entregalo á crenza pura de toda razón, na que o
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damente os corpos. Por iso os deuses non se preo-
cupan por nós e non nos concirnen: non se poden
ocupar de asuntos terrestres, xa que son inmortais a
condición de permanecer onde están. Por iso mesmo
tampouco son esencialmente diferentes de nós: nós
somos idénticos aos deuses, agás que somos mortais,
punto de importancia relativa. A filosofía materia-
lista é, daquela, a que sabe como poder ser semellan-
te a un deus entre os seres humanos. Pois ser divino
só é estar ateigado de vida, o mesmo que o pode
estar un deus, o tempo dun momento igualmente
feliz para un ser humano ou para un deus: o que nos
devolve á felicidade de satisfacer as necesidades limi-
tadas da nosa natureza. A felicidade de satisfacer a
sede cunha pouca de auga iguálanos ao divino en
tanto que este é quen de calmar a súa propia sede.

Alén do epucureísmo estrito, pódese dicir que
o materialismo consiste nese pensamento fondo,
tanto tempo esquecido, que nos desvela unha norma
divina para a vida enteiramente peñorada por un
absoluto azaroso. “Norma” débese entender no
senso do latín norma: escuadro. A norma divina do
materialismo permite ao suxeito “estar escuadrado”,
atopar a súa verticalidade sen relixión nin metafísica:
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de gobernar a túa vida aquí e agora ao te modelar
partindo da realidade deles. Para Epicuro os deuses
existen, si: e, daquela, ¿que? Iso só preocupa de
maneira secundaria ao sabio, que se ocupa dos seres
humanos máis ca dos deuses. Os deuses non se
 preocupan por nós e nós preocupámonos máis dos
seres humanos ca dos deuses. Iso é máis ben o con-
trario da idolatría: non facer do deus, co pretexto de
que existe, o que é máis importante. Facer que os
deuses existan mais para deixalos en segundo lugar:
non para obedecelos senón para servirnos do coñe-
cemento que temos deles co obxectivo de non nos
preocupar máis ca iso e vivir ante todo plenamente
como ser humano entre os seres humanos. Slogan
totalmente materialista: deus existe, realmente pode
existir, é un feito, mais iso non é o esencial.

Ese é o xesto materialista que eu intento, ao
meu xeito, facer revivir hoxe nas miñas propias inves-
tigacións filosóficas. Creo que o materialismo, por
unha banda, debe radicalizar o non-senso e a con-
tinxencia do absoluto; e, pola outra, debe pensar a
configuración divina que a continxencia máis radical
permite facer existir —sen necesidade, mais polo
menos como unha virtualidade por sempre real do
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escepticismo é desde sempre o aliado fiel da fe. Con-
tra o ateísmo, afirma que os deuses son reais, mate-
riais, e que orientan a nosa existencia sen a alienar.
Contra a metafísica, submisa ás diversas formas do
principio de razón, denuncia as pseudonecesidades
da ideoloxía, que xustifica os poderes presentes ou
os que han vir, e desvela a continxencia real baixo
as esencias falsas e as idealidades pretendidas.

O materialismo —se o relacionamos co xesto de
Epicuro, sen o reducir á forma que lle deu ese filó-
sofo—, só o materialismo pode esperar, creo eu, libe-
rarnos dos deuses relixiosos. Mais o paradoxo é que
o materialismo nos libera tamén dos seus deuses pro-
pios, dos deuses materiais que teoriza como últimos
extremos perecedeiros do azar. Pois a singularidade
do materialismo —posición moito máis irrelixiosa ca
a negación dos deuses— consiste en dicir que os deu-
ses existen mais que son secundarios. Se cadra son os
modelos mais non son os mestres: son “patróns” que
permiten debuxar máis facilmente as vestimentas da
nosa existencia —mais o “patrón” ten menos impor-
tancia ca a roupa feita a partir del. Que os deuses
existen continúa a ser importante para Epicuro, é
certo, mais é moito menos importante ca a maneira
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Mais non cheguei ata aquí para lles expoñer durante
máis tempo como intento facer revivir o xesto divino
do materialismo auténtico. Cheguei ata aquí para
lles demostrar que iso é precisamente o que Mallar-
mé xa fixo, dun xeito que só a el pertence, en Un
Coup de dés: producir un poema que eu denomino
autenticamente, e non superficialmente, ateo por-
que fai emerxer unha configuración que, co único
poder do Azar, el quere divina e, así e todo, plena-
mente humana. Un deus materialista goberna esas
páxinas e, polo tanto, un deus secundario —que só
pretende producir un efecto nas nosas vidas, sendo
a túa vida incluso máis importante que o deus de
Mallarmé. Como conclusión de Le Nombre et la sirè-
ne, digo, en efecto, que Un Coup de dés é dun “ateís-
mo exacto”. Mais definín con ironía ese ateísmo

O metro e o código devir absurdo. Abofé que eu non creo que os deuses
existan como produto sobranceiro de encontros ató-
micos azarosos —mais si creo que o materialismo
consiste por enteiro en pensar a emerxencia máis
sobranceira da que a continxencia sexa capaz: que o
materialismo consiste en trazar o plano do posible
máis extremo e en vivir segundo o efecto intenso que
ese posible produza na existencia logo de a entender
como un posible real e non como unha ensoñación.
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O que é completamente orixinal na obra de
Mallarmé é, en efecto, que tentase utilizar esa cues-
tión da encriptación para resolver problemas da súa
época que concirnen en particular, como imos ver,
a cuestión da métrica, é dicir, a cuestión do poema
escrito segundo formas regulares e xa non en verso
libre. Ata Un Coup de dés (redactado en 1897 nas súas
dúas versións), Mallarmé só escribe poemas de for-
mas regulares, é dicir, que adopta unha métrica ven-
cellada a formas fixas coma o soneto, ao reconto de
sílabas e á rima. Faino incluso cando, desde 1887, se
atopa perante esa forma nova, ou fronte a ese rexei-
tamento da forma que é o verso libre. verso libre
que, para a xeración poética nova (Kahn, Laforgue,
Régnier, vielé-Griffin, verhaeren, etc.), xa non ten
que obedecer reconto de sílabas ningún, formas
repertoriadas nin regras rítmicas. Pola contra, ata
1897, Mallarmé mantén a métrica, que en senso estri-
to designa o reconto de sílabas e, en senso amplo,
todas as regras poéticas herdadas esencialmente do
século xvII, xunto coas transformacións marxinais
permitidas polo romantismo. Faino así malia ter
unha opinión favorable sobre o verso libre, cuxa
modernidade percibe decontado, e iso ao contrario

O METRO E O CóDIGO 19

exacto de Mallarmé precisamente como o contrario
do ateísmo: como aquilo que fai do divino a articu-
lación do Si Mesmo e do Azar —logo como aquilo
que deixa de ser un ateísmo para devir un materia-
lismo verdadeiro e denso. Trátase desa renovación
mallarmeana do xesto epicúreo da que agora lles vou
falar.

Imos voltar, entón, á pescuda desenvolvida no
meu libro. O feito material do que xa lles falei en
relación con Un Coup de dés é un procedemento de
encriptación. Por dicilio bruscamente, estou conven-
cido de que o poema de Mallarmé está codificado.
Afirmar semellante cousa é delicado, pois a cuestión
do código, do código secreto, da encriptación, pode
parecer unha tese fantasiosa, sobre todo referida a
un poeta tan hermético coma Mallarmé: semella
que, coma un principante malpocado, eu confun-
do a dificultade real da poesía mallarmeana coa idea
infantil dun segredo cuxa chave estaría perdida. O que
lles vou tentar demostrar, así e todo, é que Un Coup
de dés está cifrado, que hai razóns moi precisas para
pensar iso e que o interese final non é o que está
cifrado no poema senón o feito mesmo da encripta-
ción.
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xorde, se se quere, desa parte fantasiosa dos lectores
de Mallarmé —sempre hai quen gusta de descubrir
na súa obra un esoterismo de pacotilla, unha cábala,
ou un trasfondo de sabedoría antiga. Nós situámo-
nos máis ben no ronsel dunha proposta singular, a
de Mitsou Ronat e Jacques Roubaud, que foron os
primeiros en comprender, na súa reedición do
poema en 1980, que en Un Coup de dés tiña que
haber un procedemento de cifrado e que este tiña
por finalidade ser unha defensa paradoxal da métri-
ca. Imos ver que a miña interpretación do código de
Un Coup de dés non é exactamente a deles mais a tese
de Roubaud e de Ronat, que é moi importante, é
que Un Coup de dés, malia parecer ser o poema da
modernidade extrema, do abandono radical da
métrica, é de feito unha defensa do metro. Trátase dun
poema que defende unha métrica determinada. Así
e todo, ao contrario de Ronat e Roubaud, eu non
creo que se trate da defensa da métrica antiga e, en
particular, do alexandrino, senón máis ben dun
metro novo e dun tipo de reconto tamén novo. Un
Coup de dés é un eloxio do reconto en poesía e unha
apoloxía da tese segundo a cal o que distingue esen-
cialmente a poesía da prosa é que quen conta, quen
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dos parnasianos (Leconte de Lisle, Heredia) que con-
denan o verso libre como unha argallada. De súpeto,
en 1897, todo iso voa polos aires e temos un poema
aínda máis audaz formalmente ca o verso libre, trá-
tase precisamente de Un Coup de dés. O enigma é que
non hai mediación entre a métrica estrita de todos
os poemas mallarmeanos, que conteñen atrevemen-
tos mais que non chegan á transgresión versolibrista,
e este poema abraiante de transgresión tan aparente
que, cando aparece publicado por primeira vez en
1897, ninguén realmente entende, tampouco os ver-
solibristas. Para entender mellor o senso desta rup-
tura brusca que vai da métrica ao verso máis que
libre, vou intentar demostrar que Un Coup de dés
 verdadeiramente non é unha forma, aínda que
fose exacerbada, de verso libre —xa que non é un
rexeitamento intensificado da métrica— senón que
procede dunha lóxica absolutamente diferente e que
esa lóxica é necesaria para a descuberta dun proce-
demento de cifrado.

En efecto, ese procedemento, por moi estraño
que poida parecer, vainos dar o senso desa ruptura
extrema. Tamén cómpre dicir agora que esa inter-
pretación do cifrado non xorde de ningures, ou non
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“calcula”, é o poeta. O que non calcula é o prosista
mais quen sempre calculou, claro que nun senso rít-
mico e non soamente aritmétrico, e para quen o
número conta, é o poeta. Polo tanto, Un Coup de dés
trata fundamentalmente do papel do número na
poesía e defende dunha maneira completamente
inédita a esencialidade do metro.

UN COUP DE DéS22

O Maître e o poeta-príncipe

Ora, para que esa tese sexa ben clara, cómpre comezar
por lembrar certas cuestións referidas ao poema.

O poema de Mallarmé Un coup de dés jamais n’a-
bolira le hasard aparece por primeira vez en 1897
nunha revista chamada Cosmopolis. Está precedido
por unha observación do autor e por unha nota da
redacción (realmente, de Mallarmé mesmo), na que
se intenta “tranquilizar” os lectores. Mais o poema
publicado en 1897 aparece cunha composición tipo-
gráfica que non respecta os desexos do poeta. O texto,
distribuído en páxina dobre na versión definitiva,
na edición de Cosmopolis está composto en páxina
simple. A versión final, da que se fala habitualmente,
aparecería moito despois. Mallarmé preparara unha
segunda versión no decurso do ano 1897, versión
que debería ir ilustrada con catro litografías de Odi-



Pasemos á descrición do texto en si. Un Coup de
dés abrangue once páxinas dobres que Mallarmé
denomina “Páxinas”, con maiúscula, e que represen-
tan a unidade formal do poema. Ningunha desas
páxinas dobres está numerada mais eu, a pesar diso,
vounas numerar de I a xI como axuda para nos refe-
rir ao texto. A orde de lectura é a usual: Un Coup de
dés comeza na parte superior esquerda, lese de
esquerda a dereita e de arriba abaixo mais as liñas
do texto lense tendo en conta o espazo completo da
páxina dobre, non da páxina normal. é, daquela, a
páxina dobre a que constitúe a unidade de lectura
do poema: a novidade formal é que, a cada pouco e
para completar a lectura, se cruza o abismo central
do libro. Outras novidades formais saltan á vista: uti-
lízanse caracteres e corpos tipográficos diferentes, o
que permite construír as frases con capitulares, caixa
alta, caixa baixa, itálicas, etc. Utilízanse procedemen-
tos dos anuncios e dos carteis, xa que é coñecido que
Mallarmé se interesaba moito na derradeira e na
cuarta páxina dos xornais da época, que eran preci-
samente as páxinas dos anuncios.

¿Cal é, entón, a “trama” do poema? Seica Un
Coup de dés xira en conxunto arredor da exposición,
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lon Redon. Trataríase, daquela, dun poema ilustra-
do; mais Mallarmé finou en setembro de 1898 e a
nova edición, que ía ser unha edición de luxo publi-
cada por vollard, endexamais vai ver a luz. O texto
queda máis ou menos esquecido ata que o seu xenro
Edmon Bonniot o publica na Nouvelle Revue Françai-
se cunha tipografía que non é fiel á vontade de
Mallarmé e precedido polos textos de presentación
da edición de Cosmopolis. Esta edición é de 1914, o
mesmo ano no que se publican os Calligrammes de
Apollinaire. O contexto de recepción, o do moder-
nismo, vai influír durante moito tempo na com-
prensión do poema, mentres que Mallarmé vén do
simbolismo e, polo tanto, doutro campo literario.
O texto, así e todo, queda nunha especie de limbo,
pois os simbolistas xeralmente non o recoñecen como
representativo do seu propio movemento, debido á
súa audacia formal, que vai alén de todo atrevemento
simbolista, verso libre incluído. O texto é, entón,
capturado pola tradición modernista, o que vai dar
pé a unha serie de contrasensos, por outra banda moi
fecundos, mais que van deixar de lado toda a cuestión
da métrica, cando era esta precisamente a que preo-
cupaba a Mallarmé.
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(Páxina Iv) é que hai un remuíño polo que, sen dúbi-
da, son tragados tanto o barco coma o heroe —remu-
íño arredor do cal dá voltas o chapeu do Maître, o
seu pucho, e tamén a pluma que formaba parte dese
mesmo pucho, o penacho (Páxinas vI-vIII). Pucho e
penacho ensúmense tamén no remuíño e, cando xa
non queda nada nas ondas, atopámonos fronte a un
mar, “inférieur clapotis quelconque [unha especie
de axitación inferior]” sobre a que xa nada acontece
(Páxina Ix), de aí a declaración en caixa alta “rien
n’aura eu lieu que le lieu [nada ha ter lugar, só o
lugar]” (Páxina x). Semella que nada aconteceu, que,
ao recuperar a súa monotonía va, o mar suprime
todos os actores do drama. Mais, de súpeto, o ceo
nocturno, estrelado, parece animarse, coma se os
astros se puxesen en movemento ao xeito dunha tira-
da de dados estelar. Substituíndo a tirada de dados
do Maître, é o ceo o que lanza os dados e o resultado
resplandece, unha constelación desprégase, é o Sep-
tentrión o que ilumina o ceo coma os sete puntos
de dous dados tirados á vez. Ao remate do poema
hai coma un xogo figurativo no que a forma do Sep-
tentrión se reproduce dúas veces mediante a forma
do texto (trátase do único momento no que a confi-
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apenas suxerida, dunha escena dun naufraxio: pare-
ce ser que un navío acaba de naufragar en medio
dunha tempestade (Páxina III) e que só sobrevive un
“Maître”* (suponse que se trata dun contramestre
da tripulación), do que nada se sabe. A única
“acción” de todo o poema consiste en que ese Maître
apreixa no puño varios dados, con certeza dous, que
dubida se lanzar contra as ondas embravecidas, as
mesmas que o van engulir nun instante. As páxinas
seguintes describen o que sucede despois da desapa-
rición do Maître, sen que se saiba se lanzou ou non
lanzou os dados antes de afogar. Si se sabe que dubi-
daba en completar o xesto mais non se di nada da
súa decisión final.

A incerteza do lector é evidentemente grande
fronte a unha escena tan estraña: non se sabe por
que o Maître se preocupa por unha tirada de dados
cando o seu barco afundiu e el tamén vai ser engu-
lido polo mar; non se sabe que vai facer, tampouco
se sabe que foi o que fixo. Todo o que se nos di des-
pois da escena na que se describe a súa vacilación
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do enunciado principal, que intervén nas Páxinas x
e xI, é “rien / de la mémorable crise / n’aura eu lieu
que le lieu / excepté / peut-être / une constellation
[nada / da crise memorable / ha ter lugar, só o lugar
/ agás / se cadra / unha constelación]”. A terceira
proposición principal, moi diferente das dúas prec-
dentes, pois o enunciado está separado do resto do
texto, mesmo visualmente, é o enunciado final, que
chega, despois do drama, como unha moral nunha
fábula, e que non está acompañada por inciso nin-
gún. Lese simplemente: “Toute Pensée émet un
Coup de Dés [Todo Pensamento emite unha Tirada
de Dados]”. O poema, así, remata e comeza coas
mesmas palabras: “un Coup de Dés”.

Punto decisivo para a nosa interpretación, ao
cabo, o poema evoca un número enigmático. Ese
“Número” escrito con maiúscula aparece dúas veces
no poema: nas Páxinas Iv e Ix. Parece designar o
total eventual do lanzamento de dados do Maître;
o Maître poida que tirase os dados e, daquela, poida
que producise un Número. Logo este parece cargado
dunha forma de necesidade superior totalmente
enigmática. A primeira mención, Páxina Iv, intro-
dúceo do xeito seguinte: “le Maître” —que aparece
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guración do texto parece adquirir unha fasquía
mimética), coma se se quixese suxerir que esa confi-
guración estelar é a que dá senso ao drama.

Iso no que se refire á progresión xeral do poema.
Por outra banda, o texto está constituído por tres
proposicións principais sendo o resto un rebumbio
de incisos que complican o desenvolvemento deses
enunciados principais. As palabras das proposicións
principais percorren o conxunto do texto. A primei-
ra proposición, que repite o título, “Un coup de DéS

jamais n’abolira le hasard [Unha tirada de DADOS

endexamais vai abolir o azar]”, aparece escrita en
capitulares grandes nas Páxinas I a Ix, nunha serie
de incisos que non podo reproducir completamen-
te,* sendo o principal o da Páxina II: “Un coup de
dés jamais / quant bien même lancé dans des cir-
constances / éternelles / du fond d’un naufrage /
n’abolira le hasard [Unha tirada de dados endexa-
mais / mesmo feita en circunstancias / eternas /
desde o fondo dun naufraxio / vai abolir o azar]”.
Os incisos desta frase introdúcense daquela uns nos
outros durante as nove primeiras Páxinas. O segun-
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todo, dubida “à n’ouvrir pas la main /crispée / par
delà l’inutile tête [se abrir a man / crispada / máis
alá da cabeza inútil]” (Páxinas Iv-v)? O Maître man-
tén o puño por riba da cabeza e a cabeza cualifícase
de “inútil” porque, como se ha ver, baten nela as
ondas, cuxa escuma semella producir na cara a apa-
rencia dunha “barbe soumise [barba submisa]”, e
porque dese xeito parece decapitada, separada do
que se adiviña ensumido ata o pescozo.

Imos comezar pola cuestión principal: ¿que signi-
fica o “Número único que non pode ser ningún
outro”? Trátase dunha formulación difícil de enten-
der nun primeiro momento, pois a propiedade de
“non poder ser ningún outro” é trivial e non caracte-
riza número ningún en particular: toda cifra ou
número é idéntico a si mesmo (1=1, 2=2, etc.) e, desde
ese punto de vista, ningún número pode ser algo dife-
rente do que xa é. Logo o aserto mallarmeano é tal
que, aínda así, habería un número único que, a dife-
renza de todos os demais, non pode ser ningún outro.

Daquela, ¿cal é ese número e cal é o senso da
súa propiedade se esta non se refire a unha banali-
dade aritmética? De feito, cómpre entender esa pro-
posición contextualizándoa no que, nun dos seus
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de súpeto no medio do naufraxio— “surgi / inférant
/ de cette conflagration à ses pieds / de l’horizon
unanime / que se prépare / s’agite et mêle / au
poing qu’il étreindrait / comme on menace un des-
tin et les vents / l’unique Nombre qui ne peut pas
être un autre [xorde / inferindo / desa conflagración
aos seus pés / do horizonte unánime / que se pre-
para / se axita e mestura / ao puño que ía afrouxar
/ coma quen ameaza un destino e os ventos / o
Número único que non pode ser ningún outro]”.
¿De que se trata? O Maître afoga, enfróntase a ondas
tempestuosas, e da conflagración aos seus pés, é
dicir, da tempestade, infire a aparición dun “Núme-
ro único”, dunha necesidade sen par. Dito doutro
xeito, o heroe deduce que a conxunción da tempes-
tade e do seu lanzamento de dados, a súa resultante,
vai producir un Número absolutamente singular.

Todo o meu libro trata dese enunciado derra-
deiro: “o Número único que non pode ser ningún
outro”. ¿Que pode significar esa unicidade do
Número? E, ¿por que o Maître produce unha infe-
rencia tan estraña, que vai da desfeita das ondas bra-
vas a unha necesidade numérica? Ao cabo, se producir
ese Número lle parece tan esencial, ¿por que, así e
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textos críticos, Mallarmé denomina “a crise exquisi-
ta” do verso libre. Esa crise iníciase en 1887 coa apa-
rición do primeiro poemario que inclúe versos
libres: Les Palais nomades, de Gustave Kahn, que é
amigo íntimo de Jules Laforgue, o meirande versoli-
brista dese período. A partir dese poemario, asístese
a unha proliferación desa forma nova na obra de
varios poetas da xeración máis nova (os xa mencio-
nados vielé-Griffin, Régnier, verhaeren, etc.). Unha
novidade coma esa —un abandono semellante do
metro— evidentemente crea unha polémica. Polémi-
ca que se desenvolve esencialmente entre os versoli-
bristas e os parnasianos. A escola do Parnaso, que
sucedeu ao romantismo e que rexeita o lirismo do
eu, está daquela dominada polas figuras de Leconte
de Lisle e de Heredia. A polémica ten que ver coa
definición mesma de verso e de poema. Trátase de
saber se o verso libre é poesía ou non. Para Heredia
e Leconte de Lisle non se trata de poesía, pois un
verso deixa de selo se non ten métrica, rima regular,
reconto regulamentado de sílabas…, é dicir, se non
ten unha forma fixa. Iso non é poesía, simplemente
é, como eles din, un poema en prosa con saltos de
liña arbitrarios.
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Mais, á inversa, os versolibristas máis radicais,
coma Gustave Kahn, afirman que o verso métrico,
ou máis exactamente a métrica no verso, non ten
nada poético de seu. En efecto, para Gustave Kahn,
a métrica nun verso só é unha invención política.
Segundo el, é Boileau, seguindo a Malherbe, quen
no século xvII pon en uso unha métrica clásica coa
vocación de dominar a poesía do mesmo xeito que
a monarquía absoluta domina Francia, coma un
Estado centralizado. Boileau é quen desprega o cen-
tralismo monárquico nas Letras e quen somete todo
a regras arbitrarias que eran coma corsés para a poe-
sía de verdade, regras que non abondaron para estra-
gar o xenio vivo dun Racine, dun La Fontaine ou
dun Molière. Estes, así e todo, conseguiron empre-
gar esas regras introducindo a súa propia rítmica
nunha métrica sedimentada e osificada. Foron gran-
des poetas malia a métrica, e non grazas a ela. O verso
medido, en tanto que medido, non é daquela poéti-
co, é político, e Kahn denúnciao como tal.

¿Cal é a posición de Mallarmé? Mallarmé adop-
ta unha posición ben singular nesa polémica, pois é
un dos poucos que sosteñen con rigor que as dúas
formas de versificar, o verso libre e o verso medido,



A arte debe constituír un lugar de celebración da
comunidade, de tal xeito que cadaquén sexa capaz
de atopar no canto poético o lugar defunto da comu-
ñón eucarística. E, para Mallarmé, o verso libre non
pode cumprir un destino semellante. Porque o verso
libre é a invención dun verso completamente singu-
lar: é o verso no que cada poeta fai oír o seu instru-
mento propio e a súa singularidade subxectiva
propia. Mais iso non significa que hai que condenar
esa forma nova. Pois, segundo o poeta, tal como
explica nunha entrevista con Jules Huret en 1891,
existe unha feliz división do traballo entre os dous
tipos de verso, división que os lexitima a cada un
deles no seu campo: un tipo de verso encárgase da
singularidade, o outro da universalidade. De por
parte, o verso libre ten o mérito de facer menos fre-
cuente o verso con metro conforme o seu suceso
aumenta e iso vai converter o verso medido en algo
máis precioso e solemne. Cando todos os poetas se
sometían á métrica, suxire Mallarmé, rematábase por
non escoitar un alexandrino: este convertíase en algo
inaturable para o oído xa que a mediocridade ordi-
naria da produción poética o desnaturalizara ao mul-
tiplicalo.
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ambas e dúas son versos auténticos. Durante anos,
Mallarmé estivo con verlaine á vangarda dos auda-
ces que se podían permitir, no contexto do verso
medido, multiplicar os xogos de distribución versal,
de remisión, de encabalgamento, en particular
en L’Après midi d’un faune, publicado en 1876 e que
se converteu nunha especie de poema-manifesto
para a xeración máis nova. Así e todo, como xa se
dixo, no que escribiu sempre mantivo a métrica. En
efecto, para Mallarmé, a métrica continuou a ser
esencial por unha razón que se concreta durante a
crise do verso libre: trátase da modalidade universal
do verso que premite nada menos que conferir á
poesía un papel de comuñón, de reagrupamento da
multitude, susceptible de relevar e reemprazar unha
relixión cristiá a partir dese momento en decaden-
cia.

Daquela, para Mallarmé, un verso debe respec-
tar a métrica se quere ser universal e, incluso,
 cultual. O que este último herda do primeiro
romantismo —o de Lamartine e de Hugo— é un pro-
xecto que hoxe en día nos parecería hibrístico mais
ao que nunca vai renunciar de verdade: o dunha
“relixión da arte” que suceda ao vello culto católico.
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Se o verso clásico, ou medido, se converte ao
contrario en algo máis escaso como consecuencia da
proliferación do verso libre, o resultado ha ser entón
dobremente benéfico, xa que por unha banda ha
existir un instrumento axustado á singularidade das
diferentes voces poéticas e, pola outra, a universali-
dade solemne do verso con metro ha aparecer refor-
zada. Daquela, Mallarmé adopta unha posición
orixinal: busca conciliar as dúas formas en troques
de condenar unha en nome da outra. Mais se cadra
tamén é, no contexto da polémica, a posición máis
fráxil porque acaba por soster que un verso pode ser
tanto medido coma libre. Entón, ¿como definir a uni-
dade que o converte realmente nun verso? Para os
versolibristas, e tamén para os parnasianos, a este
respecto as cousas estaban claras: un verso definíase
quer pola métrica, para os parnasianos, quer polo
ritmo non métrico propio do seu movemento ínti-
mo segundo os versolibristas. Así, para Kahn un
verso adquire a súa unidade dun tema contido nos
seus límites e, ao tempo, do ritmo que acompaña esa
unidade de senso e se propaga a escala do versículo.
O verso libre non vai atopar ata máis tarde caracte-
rísticas máis rigorosas e, tal como sabemos hoxe en
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día, a súa unidade verdadeiramente única é precisa-
mente a unidade tipográfica, simplemente espacial
e rexeitada daquela polas dúas partes como exterior
á esencia do verso. Mais, naquela época, cada un dos
campos presentes pode crer que sabe o que é un
verso desde o momento en que rexeita o verso defen-
dido polo outro. Á inversa, conseguir unificar esas
dúas poéticas opostas, chegar a mantelas agrupadas,
é unha posición moito máis difícil de defender
 porque non se albisca a unidade que aínda pode
caracterizar un verso coma ese, escindido entre
verso regular e non regular. E, por outra parte, tráta-
se dunha posición tan difícil que xa non se manterá
no século xx, no que o verso libre case vai quedar
como único verso auténtico, aparecendo entón a
métrica aos ollos dos poetas e dos teóricos —e iso
durante decenios, aínda ata hai pouco— como unha
forma continxente, factualmente histórica e dispen-
sable, da poesía francesa. Así e todo, se non se é
consciente desa posición de Mallarmé non se pode
entender o que pasa en Un Coup de dés.

Un Maître que naufraga, unha tirada de dados
nas ondas tempestuosas: en efecto, todo acaba por
estar máis claro cando se coñece o contexto da “crise



cos e, se cadra, o mesmo Baudelaire. Escribe daquela
esa fábula, que endexamais se vai publicar, e na que
imaxina un príncipe-poeta mozo, Igitur, inspirado en
Hamlet, que descende á cripta para preguntarse se
debe perpetuar o destino dos seus devanceiros. Toda
a súa dúbida resúmese en tirar ou non tirar os dous
dados que ten na man para intentar conseguir un seis
dobre. Eses devanceiros representan a liñaxe dos poe-
tas dos que Mallarmé se considera herdeiro e trátase
de saber se aínda paga a pena intentar producir o
doce do alexandrino perfecto, mesmo cando se sabe
que o alexandrino xa non é a resultado dunha inspi-
ración divina senón dun azar sen significación. Se a
linguaxe xa non é un vencello entre o ser humano e
Deus senón un azar entre outros, ¿para que tirar os
dados? ¿Para que escribir aínda en procura do verso
sublime se a vocación divina do poema, a súa preten-
sión de reemprazar o culto antigo, xa non se basea en
transcendencia ningunha? Os románticos rexeitaban
perpetuar o catolicismo caduco: mais pretendían face-
lo en nome dunha mellor comprensión do alén e non
en razón do seu carácter ilusorio. O drama de Mallar-
mé, transformado na dúbida de Igitur, é que el xa non
cre na existencia dunha realidade supraterrestre e, así
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do verso”. Pois o “Maître” da tripulación de seguro
que é o Metro da poesía a punto de afundir nas
ondas tumultuosas, que á forza teñen que ser os seg-
mentos textuais ciscados na Páxina de Un Coup de
dés. Estes fragmentos retoman a característica do
verso libre ao exacerbar o seu rexeitamento da forma
clásica. O verso libre é o que somerxe o Metro. Así
se restitúe dramaticamente a tensión terrible entre
as dúas formas, que Mallarmé vai tentar resolver
desde un punto de vista poético e, máis concreta-
mente, crítico: mediante a escritura dun poema e
non mediante unha intervención teórica coma a da
entrevista con Huret.

Con esa chave de lectura —que eu non inventei,
pois débese a Ronat e a Roubaud—, imos volver á
trama do poema. O Maître ten daquela na man dous
dados. Ese mesmo tema xa está presente en Mallarmé
nun texto de mocidade: Igitur, conto inacabado de
1869, contemporáneo dunha profunda crise existen-
cial do poeta. Esa crise remite á descuberta do Nada,
tal como Mallarmé testemuña na súa corresponden-
cia de 1866: a descuberta de que non existe Deus nin-
gún susceptible de avalar o valor absoluto do símbolo
poético como aínda esperaban os primeiros románti-
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Decisión, fatal e imposible ao mesmo tempo, que
debe discernir entre un antes e un despois absolutos
e que, por cousa da súa propia radicalidade, semella
inaccesible á resolución. De aí que eses temas
sexan manifestamente retomados en Un Coup de dés,
case trinta anos despois. O Maître dubida se tirar os
dados (trátase da súa única acción, como xa se dixo).
Leva un pucho con penacho sobre o que Mallarmé
escribiu un texto en Divagations no que afirma que
simboliza definitivamente o príncipe de Elsinor. En
1897, Mallarmé volve entón a esa temática de 1869
porque entende que o asunto da morte do verso,
collido en préstamo ao divino, se vai poder transferir
a Un Coup de dés, á crise do verso libre. En efecto,
Mallarmé ten que tirar os dados para saber se vai pro-
ducir outra vez un verso métrico universal, ou se todo
se vai ensumir no azar do verso non medido, repre-
sentativo dos temperamentos subxectivos e sen nece-
sidade de poetas diferentes. Trátase da mesma crise
do nada que acontece a varios decenios de distancia
e que, en 1897, compromete directamente a existen-
cia futura da poesía practicada por Mallarmé.

Para Ronat e Roubaud, ese verso buscado, ese
metro que resiste o Azar —ese Número único que
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e todo, non consegue renunciar á idea dunha voca-
ción superior e relixiosa da poesía.

O poeta dubida entón entre dous finais posibles
para o conto sen se decidir por ningún deles —de aí
o carácter inacabado da súa fábula: sexa que Igitur
tire os dados e provoque a cólera sarcástica dos seus
ancestros (que fan asubiar un vento furioso nos
oídos do heroe) porque o poeta continúa o xesto dos
seus devanceiros mais por motivos opostos (o azar
convértese no deus único dos modernos), sexa que,
no outro dos finais propostos no manuscrito, Igitur
sacuda os dados na man sen chegar a facer unha tira-
da e se vaia deitar no sartego dos seus ancestros.
Neses dous finais, xa existe unha oposición entre
unha solución dalgún xeito “sartreana” —ao tirar os
dados asúmese con afouteza o absurdo do mundo—
e outra solución que fai pensar no proceso de escri-
tura de Blanchot: escríbese sobre o esgotamento da
escritura, despregándose esta indefinidamente na
proba da súa propia imposibilidade.

Igitur, como xa se dixo, está próximo a Hamlet.
En efecto, o doce tamén está representado pola
medianoite da decisión, medianoite evocada no
conto pola presenza dun reloxo no cuarto do heroe.
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pregunta aínda que, antes de propoñer a súa solu-
ción, é necesario desviarse por outro texto, inacaba-
do coma Igitur e redactado no decurso da década
precedente.
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non pode ser outro— é o mesmo en Un Coup de dés
e en Igitur: o alexandrino. Un Coup de dés, en aparen-
cia tan pouco métrico, sería pois paradoxalmente
unha defensa do alexandrino. A derradeira propo-
sición “rien / de la mémorable crise / n’aura eu lieu
/ que le lieu /excepté / peut-Être* / une constella-
tion” [nada / da crise memorable / ha ter lugar / só
o lugar / agás / pode Ser / unha constelación] faise
doadamente comprensible: a “crise memorable” é a
crise do verso libre, da que nada ha saír se o metro,
clásico entre os clásicos, non consegue saír victorio-
so. O perigo sería que unha das dúas formas do
verso negase a outra. Ao contrario, cómpre que as
dúas formas coexistan de xeito orixinal. Cando
alguén le Un Coup de dés, a priori só ve a explosión
exacerbada do verso libre. ¿Pode haber algún medio
de que un modelo métrico se insira nun poema que,
aparantemente, está en contra de todas as regras
antigas? Coa intención de demostrar que Un Coup
de dés é un eloxio cifrado do alexandrino, Mitsou
Ronat propuxo unha solución enxeñosa para esa
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En efecto, a vontade de conservar un metro “no terreo
versolibrista” pódese comprobar noutro exemplo da
obra de Mallarmé, nun conxunto textual sen título
que, seguindo a Bertrand Marchal, denominamos
Notes en vue du Livre. Sábese que Mallarmé estivo
toda a súa vida obsesionado coa escritura dun Libro
absoluto, Grande Obra que, nunha carta pública a
verlaine, chamaba “a explicación órfica da terra”.
Esa obsesión haina que situar tamén no contexto da
relixión da arte. Mallarmé intentou moi seriamente
escribir un texto que puidese substituír a Biblia.
Considérase que ao tratar esta cuestión o poeta empre-
gaba a ironía, tendo en conta a dimensión hibrística
dun proxecto semellante: mais iso coido eu que era
resultado de non o coñecer ben pois ese proxecto
non era nada alleo á súa intención tendo en conta

O Libro e a misa 



teñen unha relación evidente co alexandrino: por
exemplo, tiña que haber vintecatro asistentes na sala
de lectura, o formato e o prezo do libro tamén están
ligados a múltiplos e divisores de 12. Hai asemade
unha serie de factores iguais ou múltiplos de 5 (coma
o período da lectura completa) que hei explicar máis
adiante. Pois estas Notes en vue du Livre están redac-
tadas entre 1888 e 1895, precisamente durante a
crise do verso libre: é dicir, durante o período no
que Mallarmé reflexiona máis intensamente sobre
a natureza desa crise. O que Mallarmé pretende
facer por medio deses cálculos estraños semella
claro. O poeta decátase de que o alexandrino foi
expulsado do texto poético polo verso libre: o verso
libre parece demostrar que, para a poesía, o 12 é con-
tinxente. Mallarmé intenta, daquela, pola contra,
restituír a necesidade dese número 12 que se refuxia
nos arrabaldes materiais do texto e no contexto da
súa lectura (formato, prezo, número de volumes,
asistentes, etc.) e xa non no seu contido. Comprén-
dese que o poeta buscase como reinsertar a métrica
—o reconto— na poesía atopándolle funcións novas
ao metro. Mais ese reconto xa non ten nada que ver
co que significaba anteriormente: é un Número
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que, en todo caso segundo o seu propio criterio,
 acadara completamente o suceso. Iso si, soamente
no caso de Un Coup de dés, como imos ver: pois sos-
teño que só Un Coup de dés realiza todo o proxecto
do Libro empregando un medio absolutamente
novo. Nas súas Notes en vue du Livre, Mallarmé des-
cribe entón unha cerimonia de lectura que manifes-
tamente debe substituír a misa. Nesa cerimonia todo
é moi estraño: descríbese unha sala, con asistentes
sentados diante dun escenario, con dous mobles
encol do escenario, dous mobles con gabetas e, nas
gabetas, páxinas soltas que un “operador”, co
mesmo anonimato dun sacerdote, está a clasificar
segundo unha combinatoria tan complexa que a lec-
tura completa do Libro había ocupar un período de
cinco anos.

Así, o lector desas Notes non ten máis remedio
que quedar impresionado pola obsesión numeroló-
xica que se desprega nelas. Efectivamente, o manus-
crito está esencialmente composto de números,
de cálculo con números, de medidas relacionadas cos
aspectos materiais e financeiros do Libro, de canti-
dades diferentes vencelladas co contexto cerimonial
da súa lectura. E eses Números, por unha banda,
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nin medido á maneira de antes senón capaz de unir
o verso libre radicalizado e o verso medido renova-
do. Tal poema poderíase denominar “hipermedido”,
con máis regulación aínda ca o verso clásico mais
seguindo unha regra cifrada… baixo unha aparencia
“hiperlibre”.

Segundo Ronat, o principio de cifrado do núme-
ro 12 que funciona nas Notes en vue du Livre trasmi-
tiuse ao poema de 1897: este ten 24 páxinas (logo o
equivalente a 12 Páxinas con maiúscula). Tamén, 24
é o número de sílabas dun dístico de alexandrinos
rimados conxuntamente. Por outra banda, o enun-
ciado que anuncia o Número —“l’unique Nombre
qui ne peut pas être un autre” [o Número único que
non pode ser ningún outro]— ten el mesmo 12 síla-
bas. Ronat tamén cría que no número de liñas da
Páxina e no corpo tipográfico dos caracteres había
un uso oculto do mesmo número 12. Mais o estudo
das probas e da correspondencia de Mallarmé co seu
editor demostrou que non había nada diso. De cal-
quera xeito, eu non creo que o Metro cifrado no
poema sexa o alexandrino porque iso sería un com-
bate de retagarda. E verdadeiramente non se enten-
de como ese xogo co número 12 lle había conferir
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completamente novo, se non na súa contabilización
(o 12) polo menos si no seu funcionamento, pois xa
non enumera as sílabas do verso.

Queda por saber como ese procedemento de
numeración podería salvar o alexandrino e restituír
a súa necesidade. Mais o que interesa para o noso
propósito é preguntar se Un Coup de dés non incor-
poraría esa “tolería contable” facéndoa máis eficaz:
escribir un poema que, aínda aparentemente non
medido, contería en si mesmo, na súa composición,
números que non son inmediatamente visibles mais
que constituirían o resultado da tirada do Maître.
Este admitiría que a vaga do verso libre estaba desti-
nada a dominar visiblemente a poesía, de aí Un Coup
de dés: e, non embargantes, existiría nese poema
derradeiro un aspecto métrico, non inmediatamente
accesible, que sostería a composición. Se Mallarmé
fixese tal, Un Coup de dés non se debería considerar
unha radicalización do verso libre senón unha meta-
morfose do verso medido. Un Coup de dés non faría
avanzar nin un paso máis a ruptura coas restricións
clásicas senón que sería o intento de refundalas.
Mallarmé escribiría entón o que eu claramente cha-
maría un poema de versos esenciais: un verso nin libre
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tamén o 5, que rexe tanto a duración da lectura
como a decoración lustral, ou iluminación cenital,
da sala de lectura (Mallarmé lembra, en efecto, que
a verba lustre [lustro], na súa etimoloxía latina, signi-
fica “5 anos”). Nunca se entendeu de verdade, polo
menos no que a min se refire, a significación dese 5
que, ao contrario do 12, non parece ter senso poéti-
co preciso. Mais pódese salientar que 7+5=12 e que
o 5 pode daquela designar, de xeito implícito, o com-
plemento do 7 que non se evoca nas Notes en vue du
Livre. Logo o 12 e o 5 non cifran factores contidos
no texto propio do Libro (el mesmo a penas evoca-
do) senón unicamente, como se viu, factores relacio-
nados con el. Tocante ao contido do Libro, que só
se desvela en esbozos breves, advírtese que ningún
número está implicado. Todo isto converxe cara á
idea de que o 7 quedaría reservado, a partir das
Notes, ao cifrado do contido do texto. Un Coup de
dés faríase cargo entón dese complemento numérico
dos números do Libro ao facer resplandecer o Sep-
tentrión final. Non embargantes, ¡o 7 non é poeti-
camente tan interesante coma o 12! Daquela, polo
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unha necesidade nova. Se Un Coup de dés é a loa dun
Metro necesario, susceptible de resistir o afogamento
no verso libre, non ha de ser algo tradicional senón,
ao contrario, algo suficientemente novo para posuír,
dun xeito aínda enigmático para nós, a necesidade
que lle faltaba ao alexandrino antigo. é certo que
Malarmé non para de facerlle homenaxes e este últi-
mo e que endexamais arrenega del: mais, nun con-
texto de crise, a pesar de todo entende que, sen
anulalo, cómpre reemprazalo por un Número poéti-
co con propiedades inéditas. Daquela, se o 12 non
é o Número único, ¿cal o pode ser?

Para comezar, preguntémonos se un número, ou
unha cifra, aparece explicitamente no poema. A única
cifra que aparece escrita en Un Coup de dés é o Sete.
A tirada de dados final, que suple a do Maître esmo-
recente, dá lugar en efecto a un “Septentrión”, a un
sete estelar que se sinala como unha victoria posible
da estrofa final malia a desfeita reinante. ¿Por que o
Sete pode ter un valor simbólico na obra de Mallar-
mé? Como se sabe, o soneto está formado por cator-
ce versos, isto é, por sete rimas, e é a forma preferida
por Mallarmé. Nas Notes en vue du Livre hai dúas
cifras que dan orixe a todas as outras: o 12 mais
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/ avant de s’arrêter / à quelque point dernier qui le
sacre” [vixilante / dubidoso / rodante / brillante e
meditativo / antes de se deter / nun punto
último que o consagra]. Segue despois a conclusión:
“Toute Pensée émet un Coup de Dés” [Todo Pensa-
mento emite unha Tirada de Dados]. Coido que o
que se describe é que hai un reconto métrico que se
está a facer, totalizándose, mentres o lector chega ao
final da lectura e que conclúe cunha “consagración”.
Na poesía con metro, evidentemente o reconto sem-
pre remata ao final do verso: ao ler o final dun ale-
xandrino é cando a suma das doce sílabas se
produce de maneira efectiva no verso. Supoñamos
que o poema estea escrito coma un verso único
(posto que para Mallarmé un verso sempre é o
 conxunto for mado por dous versos rimados), é dicir,
como dous  versos unidos, cada un deles abranguendo
sim bolicamente 12 páxinas. O que Mallarmé está a
describir é o que pasa ao final do poema, onde algo
está a ser sumado e no que o reconto total acabaría
precisamente coa palabra “consagración", palabra
que, simultaneamente, designaría a coroación final
do Septentrión. “Consagración” sería, daquela,
a palabra coa que acaba o reconto (aínda enigmático)
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de agora non solucionamos nada nin conseguimos
nada con interese abondo.

Mais, antes de seguir adiante, cómpre pregun-
tármonos se na Páxina derradeira —na que intervén
o Septentrión— podemos atopar un indicador rela-
cionado co reconto métrico que rixa o conxunto
de Un Coup de dés e estea situado baixo a éxida do 7
estelar. Indo da penúltima á última páxina, lese o
segundo gran enunciado do poema: “RIEN / N’AURA

EU LIEU / QUE LE LIEU / ExCEPTé / PEUT-ÊTRE / UNE

CONSTELLATION” [NADA / PODERÁ TER LUGAR / AGÁS

/ SE CADRA / UNHA CONSTELACIóN]. Desa Constela-
ción dise que é “froide d’oubli et de désuétude [fría
de esquecemento e de desuso]” —“pas tant” [non
tanto] engádese, así e todo— “qu’elle n’énumère /
sur quelque surface vacante et supérieure” [que non
enumere / sobre algunha superficie baleira e supe-
rior] (id est: no ceo estelar mais tamén na superficie
baleira da páxina) “le heurt successif  / sidéralement
/ d’un compte total en formation” [o choque conti-
nuo / de xeito sideral / dun reconto total en forma-
ción] —é dicir, dun reconto total que se está a
producir no momento mesmo no que lemos o poema—
“veillant / doutant / roulant / brillant et méditant
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Se partimos da hipótese de que o 7 é o Metro secreto
e constelatorio do poema, cómpre así e todo saber-
mos que reconta. ¿Que pode enumerar o 7 en Un
Coup de dés? As sílabas, abofé que non, pois os seg-
mentos textuais son tan difíles de determinar desde
ese punto de vista coma nos versos libres: é impo -
sible saber se os e mudos valen 1 ou 0, imposible
saber, en certos casos nos que varias vogais van segui-
das, se a lectura debe privilexiar a sinérese que as
conta como unha (pé-nul-tième=3 sílabas), ou a diére-
se que as conta como dúas (pé-nul-ti-ème=4 sílabas).
O 7 non vale para contabilizar as Páxinas, das que
sabemos que responden ao principio do 12. Entón,
¿que queda?

Para penetrar no enigma da conclusión, ímo-
nos interesar pola “moral” coa que remata o

O máis simple dos metros do Número único que non pode ser ningún outro.
O lanzamento de dados estelar é pois un lanzamento
de dados mental e o ceo non é o ceo da noite senón
o branco da páxina. O lector cre que se describe
unha noite estelar exterior ao libro mentres que
Mallarmé está a describir o que el mesmo fai: “enu-
mera” o seu “reconto total en formación”, que é
coma a glorificación do Metro por vir.
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dun azar puro, dun simple lanzamento de dados. Non
hai relación entre “je vous aime” e as cifras dez, tres
ou seis —ningunha relación, é dicir, hai unha relación
soamente azarosa. Non embargantes, o propio do
poema é xustamente contradicir esa relación pura-
mente azarosa entre pensamento e reconto asociando
o senso do verso á enumeración das sílabas necesarias
para o formular. Contradicir o azar “palabra por pala-
bra” —como escribe Mallarmé nun texto crítico—,
intentar asociar sensatamente senso e reconto, esa é
a tarefa suprema da poesía  —mesmo se a loita semella
perdida por adiantado. Mais, nese caso, a conclu-
sión “Toute Pensée émet un Coup de Dés”, ¿non
podería conter a chave métrica que nos habería per-
mitir saber o que conta o 7 final? Dito doutro xeito,
¿esa “moral” do poema non tería por senso secreto o
de indicarnos a unidade lingüística que cómpre enu-
merar para obter o metro único? Preguntémonos
daquela se existe un elemento lingüístico que, conta-
do nesa frase, daría o 7 como resultado. Abofé que o
hai, o máis simple de todos: a conclusión de Un Coup
de dés contén 7 palabras.

De aí se extrae naturalmente a nosa hipótese: ¿e
se Mallarmé contou as palabras do seu poema? ¿E se
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poema: “Toute Pensée émet un Coup de Dés” [Todo
Pensamento emite unha Tirada de Dados]. Suponse
que unha moral debe resumir nunha soa frase a sig-
nificación profunda dunha fábula —neste caso con-
creto, resumir a esencia mesma do noso poema.
Logo, ¿que pode querer dicir ese enunciado? Pode
significar, por exemplo, que todo pensamento impli-
ca un risco —mais iso sería unha obviedade indigna
de Un Coup de dés. Pódese atinar mellor na interpre-
tación mais eu sempre estiven impresionado pola
dificultade á que os comentaristas se tiñan que
enfrontar para superar ese nivel de banalidade, para
ir máis alá da idea forte, da convención de que o
pensamento é perigoso. Intentemos entón descifrar
ese enunciado tendo na cabeza a idea dun “metro
secreto”, preguntándonos se dese xeito imos poder
arrincarlle un senso moito máis interesante.

Podemos propoñer a interpretación seguinte:
cando un pensa, ten que utilizar a linguaxe e, daquela,
un determinado número de unidades da linguaxe.
Por exemplo, a declaración “je vous aime” (en francés)
contén tres palabras, dez letras, seis vogais, etc. —pro-
duce unha serie de contas numéricas implícitas. Mais,
tocante o senso da frase, esas contas son resultado
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todo, outra cifra ten para Un Coup de dés unha signi-
ficación inmediata: a saber, o 0, porque se trata do
símbolo evidente tanto do nada e do baleiro coma
do remuíño, que se describe como circular e no cal
se somerxen o navío e o Maître. Poderíanse imaxi-
nar, pois, outros tres Números susceptibles de repre-
sentar o noso Metro, números feitos exclusivamente
co 7 e co 0: a saber, 700, 707 e 770. Se chegamos a
un deses catro resultados, poderemos dicir que non
collemos unha ruta equivocada. Calquera outro,
pola contra, sería redhibitorio para a nosa hipótese.
Mesmo se chegasemos a un dos catro números pre-
cedentes, non había abondar. Un azar simple
tamén podería dar como resultado o cumprimento
dun requisito dese tipo. Para estar seguros de que
un Metro estea ben cifrado, cómpre que Mallarmé,
no poema, proporcione un medio que confirme esa
posibilidade. Dito doutro xeito, cómpre que o
poema fale implicitamente dun deses catro núme-
ros. Cómpre que unha das Páxinas se faga transpa-
rente ao nos decatar de que un dos números
múltiplos de 7 que illamos se evoca, coma se se tra-
tase dunha “adiviña”, de verdade nela. Supoñamos,
en efecto, que descubrimos que unha pasaxe do
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o seu metro era “lexical” no canto de silábico? Nese
caso, habería que presentar as cousas así: a conclu-
sión, de 7 palabras, representaría a chave, dalgún
xeito “musical”, do poema; a que indicaría que Un
Coup de dés está escrito “en 7”, coma unha sonata
pode estar escrita “en si”, quedando o 7 illado de
seu pola última frase, ela mesma nidiamente separa-
da do resto do texto. Pola contra, o Número único
propiamente dito sería o resultado do “compte total
en formation” [reconto total en formación]: tería a
palabra “sacre” [sagrado] como elemento derradeiro
e, ao ser superior a 7 —xa que desde a primeira pala-
bra á palabra “sacre” hai, a simple vista, varios centos
de verbas— debería contelo de maneira suficiente-
mente salientable para que non se pense en falar de
azar ao descubrilo.

Imos dar unha regra de validación a esta hipó-
tese estraña. Habería que obter un número que, tal
como dixemos, faga visible o 7 de xeito salientable.
Como o poema contén manifestamente varios cen-
tos de palabras, como xa dixen, ha de ser un número
de tres cifras: xxx. Se “sacre” fose, por exemplo,
a 777ª palabra do poema, daquela teriamos un
Número vencellado de xeito destacable co 7. Así e
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cipitado / ouveado / nun próximo remuíño de hila-
ridade e de horror / reviravolta arredor da espenuca
/ sen ciscalo / nin fuxir / e abala o índice virxe /
COMA SE]. Sen dilucidar decontado o conxundo
texto, vese axiña que se refire a un “remuíño”: aquel,
tal como xa dixen, polo que acaban sendo engulidos
o Maître e o barco. Descóbrese tamén que unha “insi-
nuación sinxela”, un “índice virxe”, é “enrolada” arre-
dor dese remuíño. Logo, como dixemos, o remuíño,
que representa asemade o nada e o  naufraxio da
poesía contemporánea, está sim bolizado perfecta-
mente polo 0 —tanto polo seu baleiro coma pola súa
forma circular, sobre a que o texto insiste a través da
súa función de enrolar. Mais, ¿que se enrola arredor
do 0? Acabámolo de ver: unha “insinuación”, un
“índice virxe”: dito doutro xeito, os dous “comme si”
[coma se] identificados cun enigma que cómpre dilucidar
para descubrir as dúas outras cifras que encadran o
0 central do Número.

Tradicionalmente, os “comme si” lense con pun-
tos suspensivos: coma unha alusión vaga, característi-
ca do poeta que, fiel ao soño, rexeita describir de xeito
plano o real e prefire suxerilo cunha serie de compa-
racións. Eu non lle dou creto a ese tipo de lectura.
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poema, reputada como escura, se revela evidente des-
pois de entender que o Número único aparece codi-
ficado no texto (polo que di) e non é codificado polo
texto (polo número das súas verbas), se ese Número
incluído na adiviña fose o mesmo ca o sumado
coa palabra sacre [sagrado], daquela non se podería
falar de azar e teriamos a proba dun cifrado da obra
no propio texto de Un Coup de dés.

A miña tese consiste en ler a páxina central do
poema —a páxina vI, a Páxina chamada dos “COMME

SI” [coma se]— como o lugar no que se encontra a
adiviña. ¿En que consiste esa Páxina? Alí pódense
ler dous “COMME SI” escritos en maiúsculas; ambos
e dous, da parte superior esquerda á parte inferior
dereita, encadran un texto que os vencella pola súa
disposición en diagonal, coma unha especie de esca-
leira que descende dun a outro. ¿Que di esa pasaxe?
A primeira vista, é moi escura: “Une insinuation
simple / au silence enroulée avec ironie / ou / le
mystère / précipité / hurlé / dans quelque proche
tourbillon d’hilarité et d’horreur / voltige autour du
gouffre / sans le joncher / ni fuir / et berce le vierge
indice / COMME SI” [Unha insinuación sinxela / ao
silencio enrolada con ironía / ou / o misterio / pre-
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tiase polo porvir dese rapaz e confesa o seu medo de
rematar decapitado por un crime que seica cometeu.
Trátase, de feito, dunha ensoñación elaborada a partir
da expresión “chanter à tue-tête”* —cantar ata matar-
se, coma o cisne lendario. De por parte, Mallarmé
tentou toda a súa vida rematar un poema titulado
“Hérodiade”. Ese poema comezouno en 1865 baixo
a forma dunha Escena entre Hérodiade e a súa ama
de cría. Mallarmé probou a completar o texto devan-
dito nunha obra inacabada, Les Noces d'Hérodiade, na
que estivo a traballar ata 1898 e que, polo tanto, é
contemporánea de Un Coup de dés —o que, como imos
comprobar, ten a súa importancia. De feito, ese
poema trata de san xoán Bautista e da súa decapita-
ción, conseguida por Hérodiade (identificada con
Salomé); o texto de 1898 incluso contén un canto de
xoán Bautista no instante no que o decapitan e a
cabeza abandona victoriosamente o corpo do santo
elevándose cara ao ceo. A separación, outra volta,
como símbolo do espírito liberado das limitacións do
corpo.
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verdadeiramente, eses dous segmentos non constitú-
en dúas locucións hipotéticas incompletas senón que,
pola contra, propoñen unha comparación moi preci-
sa. Para entender este punto, cómpre volver sobre o
dito e lembrarse de que o Maître foi afogando progre-
sivamente. Nas Páxinas Iv e v, asístese en efecto á che-
gada das ondas á face do Maître, que vira branca pola
escuma. A cabeza do Maître, por riba da cal está o
puño levantado contendo os dados, denomínase
entón “inutil”. ¿Por que? Porque ao ser a única parte
do corpo visible por riba das ondas, xunto coa man,
parece coma se estivese separada do resto do corpo,
“decapitado” e xa engulido polas augas. Este tema da
decapitación é recorrente na obra de Mallarmé, é
dicir, é tan obsesivo como o podía ser para o Carava -
ggio. A decapitación é para o poeta o símbolo da
 purificación do espírito, é dicir, literalmente, da
separación de corpo e espírito. Hai un poema en
prosa de mocidade, “Pauvre enfant pâle” [Pobre neno
pálido] —que inicialmente se titulou “La tête” [A cabe-
za]—, no que Mallarmé evoca un neno esmoleiro que
canta con todas as súas forzas mentres estrica o pes-
cozo cara ao ceo a agardar que lle tiren unha moeda
desde as fiestras das casas burguesas. Mallarmé angús-
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é unha nota. Ademais, sábese que para Mallarmé o
canto auténtico non é instrumental, reservado á músi-
ca, senón mental, propio da poesía. Debe ser provoca-
do pola lectura —lectura silenciosa incluída— do texto
poético e non polos instrumentos dunha orquestra.
Na música e na ópera —que Wagner quixo transformar
no alicerce dunha relixión da arte baixo a forma do
“drama lírico”— só hai unha xustaposición entre libre-
to e música, non podendo producir a música un senso
preciso e unido con exactitude ao texto que esta última
acompaña. Para Mallarmé, o canto verdadeiro é o que
soamente a lingua pode producir, o que é intrínseco
ao senso do verso. Que a música, simbolizada aquí
polo si, estea “enroulée au silence” [enrolada ao silen-
cio] é unha resposta ao desafío wagneriano: a relixión
da arte debe ser obra do poema, dun canto mental,
non do compositor e do seu canto instrumental.

Se cadra han pensar vostedes que a identificación
do si cunha nota de música —e non cunha conxun-
ción— é forzada. Han deixar de consideralo así cando
se lembren de que a nota SI tira as súas iniciais de Sanc-
te Iohannes: as iniciais de San xoán, o seu nome cifra-
do, poderíase dicir. Dada a posición inicial do si
nas Noces d'Hérodiade, xa non se pode crer nunha
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Daquela, enténdese que a decapitación simbó-
lica do Maître, que só mantén a cabeza fóra das
ondas, non é o anuncio dun desastre senón o dunha
purificación que sitúa o heroe de Un Coup de dés
nunha posición semellante á de xoán Bautista
cando anuncia a chegada do Mesías. De aí que  Les
Noces d'Hérodiade comece cunha configuración
 tipográfica completamente igual á da Páxina dos
“comme si”. O poema comeza, en efecto, cun “Si ..”*
interrompido por catorce versos (=7x2 versos, cómpre
subliñalo) que constitúen unha paréntese enorme
antes do retorno ao “si ..” inicial ao remate do verso
décimo cuarto. Hai, pois, unha diagonal nova forma-
da por varios si (desde a parte superior esquerda do
primeiro verso á fin do verso décimo cuarto na parte
inferior) que reproducen a diagonal dos comme si.
O si descendente avísanos sen dúbida de que entra-
mos no reino da ficción e da hipótese  —tanto nun
coma no outro poema. Mais tamén se trata dunha
evocación do espazo da música e do canto: o si, abofé,
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mundo coñece), é a sétima nota da oitava. O texto
que se sitúa entre os dous “comme si” adquire daque-
la un senso diferente que se fai ben doado de inter-
pretar. “COMME SI / une insinuation simple”, di o
texto. En efecto, ¿que cousa máis sinxela que insinuar
o 7 co si? A continuación tamén se entende con faci-
lidade: “au silence enroulée avec ironie” —o si enró-
lase arredor do silencio porque non di o número nel
cifrado e, á vez, porque tamén arrebata a nota á músi-
ca instrumental para facer con ela un don á poesía
ou “música do silencio” (como Mallarmé escribe en
“Sainte”). Polo tanto: “ou / le mystère” —é dicir, o
enigma, abofé— “précipité / hurlé” —precipitado
desde o alto da páxina da esquerda (primeiro
“comme si”) cara á parte inferior da páxina da dereita
(segundo “comme si”).  Continúo: “dans quelque
proche tourbillon d’hilarité et d’horreur” —hilaridade
arrepiante do poeta divertido e, ao tempo, asustado
por atraverse a tal procedemento, semellante ao xogo,
nun poema supostamente serio—, “voltige autour du
gouffre / sans le joncher / ni fuir / et berce le vierge
indice” —o índice, o si, é virxe porque aínda non foi
desflorado. Enténdese que na nosa pasaxe haxa
varios si espallados:  insinuation, simple, silence,
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casualidade: si = San xoán, mais tamén = a ficción
hipotética e a música rendida ao seu silencio. O senso
verdadeiro do “COMME SI” aparece entón claramente:
xa non —ou xa non soamente— proposición vaga que
evoca a ficción senón comparación precisa con San
xoán. Mais, ¿comparación de que, de quen, con
San xoán? Primeiramente, comparación do santo
decapitado con “l'indice vierge” [o índice virxe], é
dicir, co penacho que adorna o pucho do Maître. Nas
páxinas que seguen, hase descubrir en efecto que os
dous elementos do bonete do Maître —o seu pucho e
a súa pluma— continúan a xirar no remuíño logo de
que este afogue… antes de sumirse tamén nas vagas.
Compréndese daquela que o SI de San xoán se com-
pare coa cabeza simbólica do heroe (co seu bonete),
 accedendo este á súa purificación plena ao quedar
 reducido á “pluma” do poeta. Esa decapitación, ao
re lacionar o Maître co santo, quere significar que unha
cousa moi importante vai acontecer despois da deca-
pitación posta en escena: xa non se trata da chegada
do Mesías senón da do Metro único. Mais, se com-
prendemos que SI é a inicial do santo, tamén imos
comprender perfectamente que se identifica cunha
nota que, na escala de Do Maior (a escala que todo o
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Para o facer, cómpre volver a partir do punto seguin-
te. No decenio 1885-1895 Mallarmé intenta respon-
der a dous desafíos: o do verso libre, que fai esmorecer
a métrica no azar da invención gratuíta ou política,
e o de Wagner, quen usurpou aos poetas franceses
a encarga de fundar unha relixión da arte. Por iso
Mallarmé, ademais das súas reservas iniciais sobre a
música instrumental, formulaba outra crítica contra
Wagner: a febleza da “arte total” residía en que se
conformaba con poñer en escena un drama, de tal
maneira que o único que facía era retornar aos gre-
gos e á traxedia: é dicir, ao principio da contempla-
ción por si mesma da Cidade e das súas aporías
seguindo o rodeo da ficción. Para Mallarmé, Wagner
quere transpoñer ao pobo alemán o que os gregos
lograron coa traxedia: verse a través da súa mitoloxía,

O tesouro do dragón negro précipité.* Trátase dun cifrado perfecto do Número,
formulado no centro exacto do poema. ¿Cal é, entón,
o Número obtido? Comme si=7; tourbillon=0;** Comme
si=7 —é dicir: 707.

Cómpre, daquela, verificar que “sacre” [sagrado]
é exactamente a 707ª palabra. Iso é o que eu fixen en
Le Nombre et la sirène, onde se expón a contabilización
das palabras e onde se confirma a nosa hipótese: a
palabra “sacre” é exactamente a 707ª palabra do poema.

Mais, logo de o demostrar, ¿pódese tirar algunha
conclusión? Despois de facer ese achado, podemos
estar satisfeitos de probar que en Un Coup de dés abofé
que existía un Metro cifrado, se contamos as palabras
en troques das sílabas —e, ao tempo, sentímonos frus-
trados porque non comprendemos como vai resolver
iso o problema da poesía moderna nin de que xeito
ese Metro estraño debería ser o único Número que
ningún outro pode ser. é precisamente esa cuestión
a que a partir de agora temos que resolver se quere-
mos penetrar na cerna do poema de 1897.
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incapaz de se apropiar por si mesma desa capacidade
da misa para difundir realmente o divino —de pasar
da representación á presenza, o que el chama o
“tesouro do dragón negro”—, o cristianismo endexa-
mais había ser destronado. Hai que apoderarse dese
tesouro para dar cabo ao culto antigo. Iso é o que
teoriza en varios textos de Divagations colocados
baixo o antetítulo de “Oficios”. Faino especialmente
en “Catolicismo”, texto de 1895 no que trata a cues-
tión da presenza real asegurada pola eucaristía: 1895
é o ano no que detén a redacción das Notes en vue
du Livre. Non se trata, sen dúbida, dunha casualida-
de: pois a “misa” do Libro soamente propón lecturas
e representacións escénicas —ningunha”difusión”
real do divino. Cando Mallarmé comprende que
está a seguir unha ruta equivocada —que vai
acabar no mesmo camiño sen saída de Wagner—
cambia bruscamente de dirección e encarréirase cara
á escritura de Un Coup de dés, cuxas premisas apare-
cen o mesmo ano nun deses textos críticos (“Le Livre
instrument spirtuel”). Mais, ¿como vai resolver Un
Coup de dés esta aporía vertixinosa: realizar un poema
capaz de suscitar unha presenza real do divino e non
xa unha representación simple do absoluto? ¿Como,
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a través dunha reflexión sobre si feita na escena. Por
iso, para o poeta, a escena grega non pode constituír
unha relixión nova despois do cristianismo. ¿Por
que? Porque a escena é precisamente unha represen-
tación, unha ficción. E os modernos non van conse-
guir recuperar unha relixión da representación
como foi a da traxedia. Pois, entrementres, nós goza-
mos doutra cousa: da latinidade medieval. E, ¿que
desenvolveu esa latinidade que os gregos non coñe-
cesen? A misa, abofé. Mallarmé non era crente mais
sempre permaneceu interesado no dispositivo da
misa (Deleuze halle facer ese reproche). En efecto,
¿como funciona unha misa e por que non se reduce
a un dispositivo escénico? Porque o crego non é un
comediante: non representa a Paixón sobre un esce-
nario senón que asegura a presenza real de Deus
mediante xestos cerimoniosos codificados (a euca-
ristía) e, ás veces, ben simples (darlles as costas aos
asistentes). O que achega a misa é da orde da presenza
e non da orde da representación: Deus está alí e non
soamente a súa ficción. Esta Paixón descende
mesmo á hostia e incluso dá lugar a unha asimilia-
ción física. Alí acontece un feito real. Mallarmé esta-
ba convencido de que se a poesía moderna era
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Imos voltar agora a Un Coup de dés. Admitamos que
hai un metro cifrado —o que eu desvelei hai un
momento. Cómpre ter en conta que nada en Un Coup
de dés, nin incluso na obra en xeral de Mallarmé, nada per-
mite deducir a existencia dese metro: poden pasar a
vida enteira a ler os escritos de Mallarmé, non van ato-
par sinal ningún que lles dea unha pista. Se eu o des-
cubrín, foi porque un día tiven sorte, porque se me
ocorreu a idea estrafalaria de contar as palabras dun
soneto no que ese principio xa se puxera en práctica
en 1894 (“À la nue accablante tu”). Así e todo, non é
por azar que esa descuberta se fixese por azar. Pois
Mallarmé deixou claramente ao coidado do azar —á
tentativa accidental— a posibilidade de que se pui-
dese descubrir a súa métrica. Non escribiu nada en
toda a súa obra que permitise deducir racionalmente

O Mestre do Azar por outra banda, albiscar unha difusión semellante
do divino cando a poesía se desprega no reino do
Nada e xa non no da vella transcendencia relixiosa?
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—o Azar e non a Providencia— a encarga de revelar
un día o cálculo métrico e estelar co que el espera
abrir unha vía nova para a poesía?

Cando se entende que Mallarmé é o Maître,*
que é o lanzador real dun Número realmente oculto
no rebumbio dos nosos malentendidos de lectura,
enténdese que se trata dunha Paixón verídica. A do
poeta vello que xoga o senso último da súa obra nun
golpe de sorte: deixando ao xuízo do Azar eterno
a encomenda de descubrir, ou de que endexamais
se descubra, o que realmente se produce no poema.
Un Coup de dés é propiamente un sacrificio e por iso
nel se fala de “sacre” [sagrado]. Cristo sacrifica a súa
carne mais Mallarmé sacrifica o senso (da súa obra).
é un sacrificio aínda máis espiritual ca o sacrificio
crístico, un sacrificio que se ceiba da súa inmediatez
corporal para expresarse dunha foma máis elevada.
Desde ese momento, compréndese o vínculo de
Mallarmé cun Metro cuxa esencia non é tanto a de
dar ritmo ao verso coma a de —cómpre lembralo—
asegurar a súa dimensión cultual. O Metro cifrado
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que se propoñía unha cousa semellante porque que-
ría que fose o Azar e non a erudición ou a intelixen-
cia dun lector o que descubrise a súa maneira de
proceder. Mallarmé botou así ao mar aleatorio da
recepción histórica un código no que nada asegura-
ba que un día había ser decuberto. Cómpre saber
que Un Coup de dés está inspirado por un poema de
vigny que se titula “La bouteille à la mer”.  Nese
poema, un capitán, antes de se afundir co seu navío,
guinda unha botella na que coloca “cálculos estela-
res”, é dicir, os cálculos de constelacións que indican
unha vía navegable nova que el descubriu, esperan-
do que a Providencia os entregue a algún descoñeci-
do. E a Providencia fai ben as cousas xa que Deus
guía a botella ata as mans dun pescador francés que
devolve os cálculos a un sabio da nosa Nación feliz.
Así e todo, a diferenza entre o Maître e o Capitán
de vigny é que no poema de Mallarmé o lanzamento
da botella non está representado: efectúase realmente.
O poema é performativo porque Mallarmé fai exac-
tamente o que describe a propósito do Maître. Pre-
gúntase a si mesmo, dubidando, se vai lanzar o seu
número estelar no océano da posteridade. ¿vai arris-
car o seu destino confiando á súa propia divindade
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co Azar en lugar de ser simplemente o seu resultado.
é o que precisamente enuncia un dos segmentos do
poema que parece proferido polo Maître antes de
afundir: “Si / c'était le Nombre / ce serait / le
Hasard” [Se / ese era o Número / ese sería / o Azar]
(vIII-Ix). Non o hai que entender como se fai habi-
tualmente: incluso se o Número advén, tamén será
un resultado irrisorio do Azar. Senón: se o Número
advén realmente, daquela ha ser nada menos que
idéntico ao Azar —porque só o Azar “ne peut pas être
un autre” [non pode ser outro]. Mais, ¿como se pode
fusionar un Metro co Azar e participar da súa divin-
dade?
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permite ao lector silencioso de Un Coup de dés vol-
ver evocar a presenza dun Poeta real que asumiu o
sacrificio realmente posible da súa obra. Trátase
dunha eucaristía mental que fai da lectura silenciosa
do poema unha cerimonia solitaria mais universal
—se cadra o único tipo de cerimonia que un moder-
no pode asumir sen ser ridículo.

Mais aínda non acadamos o cumio do asunto.
Pois non chegamos a comprender o que o Número
pode ter de necesario, en suma, de “divino”. A única
divindade accesible ao poeta do Nada, enténdese, é
o Azar. Logo só o Azar é eterno: iso é o que di, lite-
ralmente, o título de Un Coup de dés: “Un coup de
dés jamais n'abolira le hasard” [Unha tirada de
dados endexamais vai abolir o azar]. Dito doutro
xeito, todo está sometido ao azar, calquera tirada
queda engulida pola continxencia do aleatorio —agás
o Azar, xa que a este non o pode enxendrar nin des-
truír ningunha tirada de dados. Daquela, o Eterno
é o Azar —o noso único Infinito. Isto é, para que o
Número non sexa soamente o resultado dunha tira-
da continxente, o feito realizado por un poeta sim-
plemente humano e particular —para que adquira
unha dimensión necesaria—, cómpre que se fusione
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Para entender este último enigma, cómpre retornar
a Igitur, o conto inacabado de 1869. Nese período, e
baixo a influencia do seu amigo villiers de l'Isle
Adam, Mallarmé interésase en Hegel. Non hai dúbi-
da de que non le a Hegel directamente senón, como
mínimo, a través dun texto dun tal Edmon Scherer,
que nos anos 1860 propón unha recensión do filóso-
fo discutible mais bastante completa e estimulante.
é, pois, nese artigo no que Mallarmé puido descu-
brir a concepción especulativa —máis ca aritmética—
que Hegel tiña do infinito. Hegel considera que o
infinito divino é infinito nese senso preciso de que
non hai nada fóra del: o que explica por que o Deus
verdadeiro é para Hegel o Deus cristián, é dicir, o
Deus que se encarnou nun home singular. En efec-
to, se Deus só é Deus, dunha transcendencia radical

Dúbida e infinitización 



exterior a el —e tampouco a Deus, en diante ensu-
mido no nada: por iso o “Azar” (escrito agora cun z*
para lembrar a etimoloxía árabe: “xogo de dados”) é
explicitamente cualificado de infinito. Aquí non me
podo deter nos pormenores do texto, complexo de
seu. Mais no meu libro [Le Nombre et la sirène] poden
atopar unha pasaxe comentada que, en esencia, dá
unha especie de argumento a prol desa infinidade.
O azar maniféstase ao final sempre de dúas manei-
ras: pódese manifestar de maneira evidente, primei-
ro, en calquera das eivas da existencia, en tiradas sen
consecuencia, en versos mediocres. Nese senso, pode
ser “confirmado” pola realidade na súa mediocrida-
de ordinaria. Mais tamén pode ser “negado” pola
realidade cando fenómenos aparentemente dotados
de senso xorden de repente. Por exemplo, un resul-
tado cos dados que salva milagrosamente unha par-
tida na que estaba en xogo unha vida; ou máis
esencialmente, un verso de aparencia tan perfecta
que semella resultar dunha necesidade divina. Mais,
abofé, incluso neste caso segue a ser o azar o que pro-
duce ese efecto: a súa negación unicamente é a súa
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coma a do Deus xudeu ou coránico, non sería pre-
cisamente ningunha outra cousa, polo tanto non
sería humano. O Deus puramente divino non ten o
finito nel e, como consecuencia, está limitado polo
finito: limitado pola continxencia, pola finitude,
pola imperfección exterior á súa natureza. Para que
Deus sexa autenticamente infinito, cómpre que pase
a ser home, que se faga home, que deveña xesús, de
tal xeito que incorpore o finito ao seu propio proce-
so. Mais xa non é preciso que Deus permaneza na
súa humanidade senón el só sería finito e perdería
a súa parte divina. Daquela cómpre que volte á súa
infinidade arrequentada coa súa finitude: cómpre
que xesús sexa crucificado, que morra e ascenda
cara ao Pai. Como dicía un comentarista de Hegel:
para que pase o infinito, cómpre o pasamento do
finito. Deus debe morrer como home e unirse á súa
propia infinidade permitindo o paso do Cristo
humano ao Cristo eterno da Trindade. O infinito
contén así eternamente o momento da súa finitude
como abolido na crucifixión.

Ora, parece estar claro que Mallarmé, en Igitur,
atribúe ao azar mesmo a propiedade do infinito divino
hegeliano. Nese conto, nada escapa ao azar, nada é
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tiralos. Mais acaba por renunciar, deitándose para
sempre sobre a cinza dos seus antergos. O mestre da
dúbida é, evidentemente, Hamlet, modelo de Igitur
e, no fondo, esta é a única obra que Mallarmé non
deixa de escribir e reescribir sen parar; nesa cuestión
é moi radical, pois a súa intriga é precisamente a do
infinito. Mais aínda así, na peza de Shakespeare o
heroe acaba por escoller, mata o asasino do seu pai
e morre el mesmo ao se facer finito dese xeito.

Imos voltar, entón, a Un Coup de dés. Se Mallarmé
chegase a coñecer o equivalente dunha Paixón, pode-
ría producir un sacrificio non soamente humano
senón divino: non soamente finito senón infinito.
Cristo non é soamente un home crucificado, é un
home-deus crucificado. Para superar o cristianismo,
cómpre daquela producir non só unha Paixón (o
sacrificio do senso do poema ao Azar) senón unha
Paixón que converta o sacrificador en infinito, é dicir,
que faga infinito a Mallarmé mesmo. Ora, a única
“acción” do poema, como sabemos, resúmese nunha
frase: “le Maître / hésite” [o Maître / dubida]*  —dubi-
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re-afirmación baixo a forma da “coincidencia”
extraordinaria, do xenio creador enxendrado
el mesmo de xeito fortuíto. O azar, daquela,
tanto está presente no que o afirma coma no que o
nega: nese senso, é infinito, non ten nada fóra de si
mesmo xa que contén a un tempo a súa negación e
a súa afirmación.

Unha cuestión vai obsesionar a Mallarmé a par-
tir desa infinitización “dialéctica” do Azar: ¿como
igualar cun acto humano esa infinidade? O Azar é a
figura do divino en nós: igualarnos a el había ser
daquela achegarnos á nosa parte divina, eternamen-
te desprovista de senso. Mais por que acto, xa que
todo acto é finito, continxente: é dicir, producido
polo Azar mais non idéntico a el. Segundo Mallar-
mé, o acto que, así e todo, se achega ao infinito
entendido desa maneira é a dúbida. ¿Por que a dúbi-
da? Porque na dúbida somos virtualmente o que
somos e o que non somos. Á vez un é o que está a
punto de realizar unha acción e o que, así e todo,
non deixa de pospoñela. Estamos “entre” os dous
momentos e potencialmente conservamos en nós
esa oposición. Nun dos finais de Igitur, o heroe para-
ce dubidar, abaneando os dados na man en vez de
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se transformaría a si mesmo en infinito ao ser eter-
namente o que tira e o que non tira os dous dados
do Metro único.

Así e todo, o que nós dicimos parece contradicir
a nosa propia conxectura: a dun Número ben deter-
minado, cifrado e que se revela igual ao 707. Segundo
o que dixemos, Mallarmé tirou os dados e produciu o
seu Número. Entón, para rematar, volvamos a ese
Número que parece demasiado preciso para non ser
continxente e desesperadamente finito. O senso sim-
bólico do 707 é ben doado de entender: o primeiro 7
é ante todo o número do Setentrión, así que outra
vez é o Norte o que guía o poeta e, nese senso, repre-
senta o azar da diseminación estelar ao servizo do Fer-
moso. Ese Fermoso obtido ao contrastar a linguaxe
sobre un fondo de Nada, ou ao destacar as estrelas
nunha constelación ben definida contra un fondo de
noite ilimitada. é a Noite, triunfante, a que nos libera
da antiga luz relixiosa, solar, para entregarnos ao
esplendor dos astros espallados sen orde sensata nin-
gunha sobre a bóveda celeste —o Azar celeste, visible
na súa eternidade. Mais o 7, como dixemos, tamén é
un símbolo da forma fixada do soneto. No que se refi-
re ao 0 central, este designa o nada sobre cuxo fondo

DÚBIDA E INFINITIzACIóN 85

da se tirar os dados. A única acción do Maître é a súa
dúbida. E esta, ao contrario do caso de Hamlet, ou
do de Igitur, endexamais acaba por dar nunha resolu-
ción determinada. O que unicamente chegamos a
saber do Maître é a súa dúbida permenente converti-
da en eterna. ¿vai tirar os dados ou non? ¿Imos ter un
Número ou non? velaí o que parece que vai xurdir
para sempre da hipótese. Por esa razón Mallarmé escri-
be, como conclusión: “RIEN N’AURA EU LIEU QUE LE

LIEU ExCEPTé UNE CONSTELLATION” [Só vAI TER LUGAR

O LUGAR AGÁS UNHA CONSTELACIóN] —mais tamén:
“RIEN N’AURA EU LIEU QUE LE LIEU ExCEPTé PEUT-
ÊTRE UNE CONSTELLATION” [Só vAI TER LUGAR O LUGAR

AGÁS SE CADRA UNHA CONSTELACIóN]. A constelación
se cadra tivo lugar mais se cadra, non.

Desde ese momento, comprendemos por fin de
onde pode vir a necesidade do “Nombre unique”
[Número único]: non pode ser outro, porque é infinito
—é dicir, porque xa contén en si o seu outro, o seu pro-
pio non-ser, en tanto que hipótese indecidible. é mais
tamén se cadra non é: é o resultado eternamente
hipotético dun tirar de dados infinito porque é para
sempre dubidoso, porque nese senso é capaz de igua-
lar a necesidade do propio Azar. Daquela, Mallarmé
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decodificado. Ao facer iso, produciría un feito real
—o seu xesto de codificación— que ao tempo había ser
un feito hipotético. Mallarmé, signatario do poema,
acabaría por ser para sempre —é dicir, para a posteri-
dade dos seus lectores— infinito: tiraría os dados e
non os tiraría, acabaría por se mergullar el mesmo no
azar, faríase infinito en por si a imaxe e semellanza
dun Hamlet á vez real e ficcional. Unha mestura de
individuo real e de ficción hipotética. Iso daría lugar
a unha relixión da arte cuxo personaxe único sería
Mallarmé mais non o Mallarmé real, biográfico… máis
ben o Mallarmé signatario do Poema, que se iguala-
ría dese xeito ao Azar.

Daquela, cómpre atopar un fallo no reconto de
número de palabras, un fallo susceptible de cuestio-
nar a enumeración inicial. Foi por azar —como debe
ser— como eu descubrín este abalar do reconto:
cando traballaba para verificar se o reconto total era
correcto, estiven unha xeira completa sen que o resul-
tado dese no 707. Entón entendín de onde viña o
meu erro —e entendín moito máis ca iso. O erro
 de bíase ao feito de que en Un Coup de dés hai tres
palabras compostas. Ou a que, entre esas tres pala-
bras compostas hai dúas que, naquela época, se
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aparece o setentrión. Finalmente, o segundo 7 apare-
ce como unha defensa non só do metro senón tamén
da rima: aquilo que, segundo Mallarmé, fai que o
verso moderno sexa superior ao verso antigo porque
o fai dual ao facelo vibrar consigo mesmo alén do
baleiro, alén do branco que o escinde centralmente
(un verso son dous versos rimados que vibran xuntos
por mediación do nada que os separa).

Mais todo iso non permite que o Número se
faga infinito: permanecemos no símbolo, seguimos
referíndonos ao aspecto metafórico das cifras. Non
embargantes, todo había cambiar se ese número esti-
vese inzado dunha dúbida interna que o faga infinito:
unha dúbida que, simultaneamente, o iguale e non o
iguale ao 707. ¿Como podería acontecer algo así? Sim-
plemente se estamos case seguros de que o poema está
codificado e, ao tempo, non estamos completamente
seguros de que o estea. Entón, para obter ese resulta-
do, ¿que se necesitaría? Pois que o reconto de palabras
non sexa de maneira totalmente segura igual a 707. Se
houbese un “fallo” no código, se no reconto de pala-
bras fose posible unha dúbida, iso querería dicir que
Mallarmé sacrificaría a certeza do seu xesto por toda
a eternidade, mesmo despois de que o seu poema fose
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Logo, ¿é serio imaxinar que Mallarmé realmente
puido confiar nun artificio semellante? Para crer —na
medida do posible, xa que todo acaba por ser hipoté-
tico— que Mallarmé pesanse nese medio, sería nece-
sario que a terceira palabra composta implicase esa
mesma dúbida. é dicir, que esa terceira palabra fose,
como vostede ha adiviñar doadamente, PEUT-ÊTRE

[quizais]: “RIEN N’AURA EU LIEU QUE LE LIEU ExCEPTé

PEUT-ÊTRE UNE CONSTELLATION” [NADA HA TER LUGAR,
Só O LUGAR AGÁS QUIzAIS UNHA CONSTELACIóN]. Ese
“peut-être” ten un guión mais tamén é o cumio da
incerteza do Poema: minoría na minoría, única pala-
bra composta por un guión no conxunto de palabras
dobres que non levan ese signo… acaba por facer tole-
ar todas as normas de reconto de sílabas e, coa súa
soa escritura, enxendra a verdade da súa afirmación.
Ese peut-être leva en si toda a potencia performativa
do poema porque Mallarmé, ao poñelo en negro
sobre branco, fai infinito o seu Metro, o seu xesto e a
súa identidade de autor. é un peut-être que se enxendra
a si mesmo e que fai abalar todo o poema pola súa asig-
nación incerta.

Ese abalar do reconto tamén está evocado no
Poema durante o episodio da serea, que se recolle
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escribían sen guión: au delà e par delà [alén de].
¿Cumpría contalas como unha palabra soa ou como
dúas? A cousa non era doada pois cada un deses ter-
mos —au, par e delà— ten a súa entrada no dicionario
Littré, dicionario de referencia da época. No Littré,
au delà considerábase como unha palabra mais non
par delà, que non tiña entrada independente aínda
que aparecía nas noticias que se daban de delà e de
par. Entón, ¿que criterio adoptar para contar esas
dúas (ou catro) palabras? Evidentemente, non hai
ningún criterio seguro. O criterio de reconto que
dá 707 paréceme aínda agora o máis plausible: con-
tar unha palabra cada vez que estea separada das
contiguas por un branco. Faise así homenaxe ao
poder separador dos brancos. Iso significa contar as
dúas palabras compostas sen guións como catro
palabras (au, delà, par e delà = 4) mais tamén contar
como unha (e non dúas) a terceira palabra com -
posta que, como imos ver, contén un guión que
une firmemente as súas dúas metades. Hai outras
solucións posibles que darían outros resultados:
contar as tres palabras compostas como tres, ou
como seis, etc. Polo tanto, os números han oscilar
entre 705 e 708.
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unha explicación pormenorizada en Le Nombre et la
sirène, páxs. 158-177). De aí que o e mudo se empre-
gue repetidamente na Páxina vIII e, sobre todo,
denominado como tal, aínda que implicitamente,
no segmento escrito na parte superior desa mesma
Páxina: “pubère muet rire” [púber risa muda]. Daque-
la, toda a Páxina vIII ten como finalidade evocar un
acontecemento comparable, no verso de Un Coup
de dés, á aparición do e mudo no verso en xeral: o
das palabras nas que non se pode decidir o seu valor
numérico, aquelas que non se sabe como contar as
súas sílabas.

Dese xeito, baixo a forma dun Maître aínda
demasiado humano, é coma se Mallarmé resucitase,
coa feitura dun ser bífido —a serea— e recuperan-
do por un momento a pucha coa que cobre a cabe-
za, o seu espírito purificado: un ser metade humano
e metade ficticio, o do autor que, alén da morte da
súa individualidade biográfica, se transforma en
infinito.

Un Coup de dés ha satisfacer así as condicións do
Libro como tal: lugar de cerimonia, de “presenza
real”, ou que transmite o divino, e advento dun
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na Páxina vIII. Nela descóbrese a emerxencia dunha
“stature mignonne” [estatura xeitosa] en “torsion de
sirène” [torsión de serea] que parece emerxer das
augas no punto exacto no que o penacho do Maître
aínda está a aboiar, coma se a criatura se adubiase
un instante co pucho do Heroe. A serea bate co seu
rabo nun “roc” [penedo] que “impose une borne à
l'infini” [impón un límite ao infinito]. Ese penedo
só pode ser o pucho negro do Maître, símbolo do
seu triunfo incompleto: da súa “petite raison virile”
[cativa razón viril] (Páxina vII) que se contenta coa
teima de contar as súas palabras para obter un
Número pechado (707), autenticamente oposto á
verdadeira infinitude do Metro. Mais a serea intro-
duce un “desprazamento” na estrutura comparable,
na época de Mallarmé, ao do e mudo no verso libre.
xa se dixo que, en efecto, nun verso libre mais
tamén no texto de Un Coup de dés é imposible saber
se hai que contar como unha sílaba, ou non contar,
os e mudos. Na fin do século xIx, por causa dunha
teoría do verso aínda confusa (o acentualismo),
 pénsase —e Mallarmé tamén fai así— que esa
liberdade para contar ou non o e mudo tamén é váli-
da para o verso clásico (para esta cuestión, véxase
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En conclusión, se cadra esta lectura —se non cristiá
cando menos cristolóxica— de Mallarmé pode pare-
cer inquietante. Mais, ao meu ver, trátase dunha lec-
tura —repítoo— ante todo materialista. De Epicuro
a Mallarmé, o aceno é, en efecto, coido eu, funda-
mentalmente o mesmo: o divino existe mais non é
esencial. En certo xeito, abofé que si,  Mallarmé con-
seguiu asegurar o triunfo da modernidade: esa “reli-
xión da arte”, ese substituto inmanente do culto
antigo que os nosos mestres afirmaban que fracasa-
ra, isto é, que enxendrara crimes políticos; pois ben,
Mallarmé levouno a termo con suceso. Grazas a Un
Coup de dés hai unha divinización do poema e naceu
un culto novo. Mais ese triunfo, ese culto, esa reli-
xión, non ten nada que ver co que nós esperabamos
nin do que nós nos burlabamos, tampouco co que

Un novo xesto materialista canto mental (o poema débese ler en silencio, xa que
non é proferido en público, para que se poidan des-
pregar todos os seus efectos gráficos e espaciais).
Mais tamén posúe esa propiedade derradeira e
salientable que Mallarmé quere outorgar ao Libro:
que, no fondo, non o escribiu ninguén, o seu autor
é definitivamente anónimo. Pois Un Coup de dés escá-
paselle a quen o le, que endexamais ha saber o que
o Mallarmé biográfico fixo de maneira premedita-
da —cifrar, non cifrar, ocultarse a si mesmo a súa pro-
pia intención—, e Mallarmé endexamais ha saber —se
é que el codificou o poema— se, por un feliz golpe de
sorte, vai ser descifrado ou non. Ninguén acada os
dous extremos da verdade —nin quen o escribe nin
quen o le— e por iso o Poema funciona segundo
unha lóxica que só é propia del.
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nós condenabamos. Ese culto novo é simplemente
a lectura silenciosa dun libro, a lembranza dunha
hipótese, un xogo a base de contar palabras. é algo
máis e mellor ca o cristianismo sen chegar a ser máis
ca este. é a reinvención do divino como unha
cousa nada grandiosa, nada transcendente: como
aquilo que deixa de ser o máis importante das nosas
vidas sen, ao tempo e cunha discreción fermosa e
elegante, deixar de formar parte delas. Esta lectura
de Un Coup de dés é a maneira máis eficaz de repetir
o antedito xesto materialista, de reinventar eses deu-
ses secundarios dun xeito diferente ao de Epicuro e
Mallarmé. velaquí, na miña opinión, unha tarefa
para a filosofía que volve recuperar a súa potencia
inmanentista.
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