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Cando escoitei falar por primeira vez de Reza Negarestani

—arredor do ano 2009, na moi activa blogosfera filosófica que

xurdira ao abeiro do “realismo especulativo”—, o seu nome era

un rumor que algúns iniciados dun culto esotérico pronuncia-

ban en segredo. Case non se sabía nada do misterioso e exótico

autor iraniano de Cyclonopedia: Complicity with Anony-
mous Materials —unha amálgama incestuosa de terrores

lovecraftianos ocultos, teoloxía islámica, alucinacións deleu-

zianas, numeroloxía e xeopolítica do Oriente Medio non tan

ficticia—. Nese período una nova vaga de ficción Weird
[“rara”], que agromara nos anos precedentes, finalmente che-

gou a un público máis amplo (tamén a círculos filosóficos mar-

xinais coma os do “realismo especulativo”) e a ficción de

Negarestani era sen dúbida unha das máis raras e arcanas.

Non é demasiado atrevido aventurar que durante bas-

tantes anos moitos estudantes graduados anglófonos viron



en Negarestani unha especie de Abdul Alhazred* filosófi-

co: un interese febril por ese escuro e provocador escritor- 
-filósofo aliábase cunha fascinación orientalista por estou-

tro outsider de Oriente Medio.

E logo non liches a prédica de Negarestani —o profeta

do evanxeo do “deleuzianismo escuro”— nalgún blogue filo-

sófico marxinal? Ese aire de misterio foi aproveitado non

sen ironía polo seu editor e bo amigo Robin MacKay —o

cerebro de Urbanomic, editorial que publicará en breve o

segundo libro de Negarestani, intelligence and Spirit—
quen hai dous anos declarou nun simposio “Reza Negares-

tani non existe!”. Non me sorprendería que moita xente,

naquel momento, pensase que a revelación de MacKay

podía ser certa: seica Reza Negarestani só era un pseudó-

nimo, un produto dun movemento cínico e comercial de

MacKay? A realidade é, como habitualmente sucede, máis

prosaica e trivial ca os rumores extravagantes e as medias

verdades. Cando coñecín a Reza, non me pareceu ese

asombroso personaxe; antes ben, aquel home de lentes, del-
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* En 1927, H. P. Lovecraft escribiu unha nota sobre a pseudohistoria
do seu libro Necronomicon e sobra a historia das súas traducións, nota
que se publicou postumamente en 1938. Alí afírmase que o título do
libro era Kitab Al-Azif (en árabe, “o rumor dos insectos pola noite”,
rumor que se atribúe ao demo, beelzeebub ou “señor das moscas”) e
que o escribiu contra o 730 d. C. o poeta árabe Abdul Al-Hazred, de
Saná (iemen). (N. da E.)



gado e de falar suave semellaba máis un profesor de piano

con bos modos ca un iluminado alquimista teórico.

ANtES E dESPoiS dA CyCLoNoPEdiA

fAbio GiRoNi: Ata onde sei, que Reza Negarestani

fose tan escorregadizo entre os anos 2003 e 2012 debeuse

a unha combinación do teu desagrado pola exposición

pública e a cuestións burocráticas relacionadas cos visados.

Reticente a amosarse publicamente e iraniano: non é esta

a mellor combinación para converterse nunha celebridade

filosófica entre a elite social. Agora que, máis ou menos,

saíches á luz pública, gustaríame pedirche que fixeses algo

que posiblemente non che apetece: esbózanos, á fin, un

pequeno resumo biográfico da persoa que hai detrás dese

nome. Como foi medrar en Irán, para o home e para o inte-

lectual? Como, e por que, naceu o teu gusto pola filosofía?

REzA NEGAREStANi: Si, efectivamente detrás do
misterio escóndese unha realidade mundana, que
unhas veces é máis rara ca a propia ficción e, outras,
simplemente algo do máis ordinario. En relación
coa parte mundana, debo dicir que a mestura de res-
tricións draconianas para viaxar que afectan aos
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habitantes de oriente Medio, así como a xustificada
paranoia de estar sendo vixiado na miña casa, con-
tribuíron de forma significativa ao que ti chamas “o
meu status ficcional”. Cando tanto fóra coma dentro
te atopas coutado, non che queda outra opción que
a de transmutarte nunha ficción arcana, algo ao que
só é posible aludir por medio de rumores. isto últi-
mo vólvese unha oportunidade para reconsiderar a
realidade da túa propia identidade. É este o momen-
to no que a realidade pode potencialmente exceder
en estrañeza e rareza ao que chamamos a ficción
ordinaria. E eu, en efecto, aproveitei a oportunidade
para separarme dun mundo no que o pensamento
sen atrancos era un crime.

Crieime en Shiraz, unha cidade considerada
como un dos lugares máis liberais de irán, coñecida
pola súa gran tradición no eido da poesía e polo seu
viño —destas dúas cousas hoxe en día só resta a pri-
meira—. unha boa parte da miña infancia e adoles-
cencia coincidiu cos cambios posrevolucionarios e coa
guerra entre o irán e iraq. Só agora podo dicir retros-
pectivamente que ese ambiente onde a xente non
podía permitirse o luxo de pensar sobre o futuro, o
cambio ou outros ideais, exerceu unha grande
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influencia sobre min. o único que importaba era
como sobrevivir ata o día seguinte mentres esperaba-
mos en longas filas para conseguir un cupón grazas
ao que recibiriamos unha comida que ben podía ser
a última. debido ás restricións financeiras, durante
ese período a miña irmá e mais eu tiñamos unha asig-
nación semanal que non abondaba para mercar
xoguetes ou para ir ao teatro. Chegaba só para mercar
libros. Ese foi o comezo do meu lento acceso ao
mundo da filosofía. Mentres tiñan lugar os frecuentes
ataques aéreos, ás escuras, a miña irmá adoitaba lerme
contos de fadas franceses, coma os da condesa de
Ségur, folclore persa, ciencia ficción rusa, ou historias
de aventuras de autores coma zévaco e dumas. Esta
prolongada instrución levoume á conclusión, nunha
idade temperá, de que o único que eu quería era con-
verterme en escritor. Accedín á filosofía a través da
Escola Milesia de filosofía presocrática. fascinábame
a súa filosofía cosmolóxica mais para min a filosofía
era aínda un misterio. durante os meus anos no ins-
tituto namoreime da literatura e da poesía experimen-
tal e de vangarda, e só podía ver a filosofía como un
campo auxiliar destas. A comezos dos anos noventa
dei cunha colección de obras en inglés de deleuze,
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bataille, barthes e foucault, foi daquela cando pensei:
se a filosofía é isto, eu quero ser filósofo. Se coñeces
o clima social de oriente Medio, saberás que só hai
dous camiños respectables na vida: converterse en
médico ou en enxeñeiro. Esperaban de min que des-
pois de pasar o exame de acceso me convertese en
médico. Non obtiven bos resultados debido a que
durante os dous últimos anos de instituto finxía estu-
dar a materia obrigatoria cando en realidade pasaba
o tempo na clase e na casa lendo libros de filosofía
escondidos entre os de ciencias. debido a iso acabei
matriculándome nun curso de enxeñería de sistemas,
xa que me parecía algo máis próximo á filosofía. Pare-
cíame que a identificación que Heidegger facía da
cibernética como a metafísica da época atómica non
era un insulto senón unha idea que pagaba a pena
explorar, tanto técnica como filosoficamente. dende
o momento en que comecei a estudar seriamente filo-
sofía xa nunca me arrepentín nin quixen volver atrás.

A escena intelectual de posguerra carecía de
homoxeneidade. No eido académico había un inte-
rese monomaníaco pola teoloxía islámica antes que
pola filosofía, de aí que a verdadeira intelectualidade
estivese formada por pequenos grupos desconecta-
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dos entre si dedicados a traducir obras estranxeiras
e a espallalas polos círculos afíns. Escaseaban e eran
difíciles de encontrar as obras de filosofía contem-
poránea. Cada vez que tiñamos a oportunidade de
entrar en contacto cunha obra nova parecíanos que
acababamos de descubrir un tesouro. Non foi ata a
popularización da internet no irán, acaecida a finais
da década de 1990, cando algúns de nós finalmente
puidemos acceder aos novos dominios da rede, que
dalgún xeito eran similares ao que xa estabamos tra-
tando de facer coa filosofía e coa ficción experimen-
tal no noso mundo illado. Esa é a razón pola que
non estou de acordo cos amigos que pensan que a
internet, os blogues e as redes sociais son unha
forma de inanidade intelectual. Nada era superfluo,
tampouco a internet. Para nós tratábase máis ben
dunha nave espacial que podía poñernos en contac-
to cun excitante mundo novo, onde inxenuamente
pensabamos que cada occidental era un filósofo e a
súa civilización estaba chea de marabillas intelec-
tuais.

fAbio GiRoNi: A frase memorable “orxía de estupidez

en liña” (referida á blogosfera filosófica) aínda me fai rir
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abondo, mais estou de acordo coa túa opinión.  Eu tamén,

mutatis mutandis, tiven unha experiencia similar: o

ambiente filosófico na Internet arredor da metade da pri-

meira década do século xxI era moi fervoroso e non se pode

negar que ese rebumbio virtual permitiu que xente das

“periferias intelectuais” (sobre todo de países non anglófo-

nos) se unise a unha conversa fecunda.

REzA NEGAREStANi: Cando tomamos a estupidez
e a apoloxía da ignorancia como expresións de nive-
lación intelectual ou liberdade, entón é inevitable a
súa validación como virtudes universais. A orxía de
estupidez convértese nun fenómeno planetario que
se expande tanto pola esfera paraacadémica e pola
internet coma polo ámbito académico. de todos os
xeitos deberiamos ter en conta o feito de que a maio-
ría da xente que ten algunha clase de relación coa filo-
sofía na internet é xente nova. Privilexiar a excitación
intelectual sobre o rigor cognitivo é unha característi-
ca esencial da mocidade. iso é algo positivo sempre e
cando se trate dunha porta de entrada ao estraño
dominio do pensamento sistemático, onde a filosofía
é a verdadeira voz de ninguén. Mais esa clase de tran-
sición só pode suceder co apoio e a simpatía das xera-
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cións máis vellas. Aquela xeración que ridiculice a
xuventude, a súa forma de facer as cousas ou de pen-
sar, e non sexa unha fonte de consellos e apoio, non
merece o noso recoñecemento. Antes ben, debería
caer no esquecemento.

fAbio GiRoNi: Sospeito que sen ese mundo virtual a

Cyclonopedia sería un libro ben diferente, tendo en conta

a súa gran cantidade de elementos da ultimísima cibercul-

tura de ascendencia post-CCRu.* Incluso iría máis alá: o

teu resumo biográfico, que lin recentemente ao mesmo

tempo que repasaba algunhas partes da Cyclonopedia,

fíxome pensar que esta, unhas veces desordenadamente,

outras a través dunha liberación da riqueza da túa vida

intelectual, contén nas súas páxinas algunha das túas

influencias formativas máis significativas: dende o emprego

da xerga posdeleuziana, pasando polas referencias a

 Zoroastro e á teoloxía islámica; dende F. M. Cornford ata

o formalismo matemático; dende a xeopolítica de Oriente

Medio ao terror inspirado por Lovecraft. Estas influencias
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* “Cybernetic Culture Research unit” era o nome dunha sección do
departamento de filosofía da universidade de Warwick (Reino
unido) durante os anos finais da década de 1990. tratábase dunha
sección que “incomodaba” ao desdebuxar os límites entre a erudición
tradicional, o cyberpunk sci-fi e o xornalismo musical. (N. da E.)



maniféstanse tanto no plano da forma coma no do conti-

do: é unha tarefa ardua a de dicir onde comeza a “weird

fiction” (se é que comeza nalgún momento) e onde remata

a monografía. Como xurdiu a Cyclonopedia? Que te

levou a escribila?

REzA NEGAREStANi: Si, a experiencia da internet,
ou como me gustaba dicir: o encontro virtual na terceira

fase, foi moi importante por dúas razóns. Como dixe-
ches, púxome en contacto cun grande abano de
 relacións. Era imposible non deixarme in  fluenciar por
esa nova escena. A segunda razón é que me dei de
conta de que a internet en si mesma é un medio fértil
para a experimentación, ou por usar a xerga do CCRu,
unha cripta chea de demos, avatares, reviravoltas espa-
zo-temporais, monicreques, etc. Era case coma un
 software de edición de videoxogos mediante o que se
podía manipular o tecido da realidade do xogo.

Antes de descubrir estas novas conexións xa
 desenvolvera a idea para a Cyclonopedia: a mestura
arrevesada de contos persas, as implicacións sociopo-
líticas do folclore popular e a persistencia da angustia
xeopolítica. o meu obxectivo non era tratar esas ideas
como faría un escritor, preocupado en exceso polo
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refinamento da feitura ou dos valores literarios, senón
máis ben como un enxeñeiro. foi daquela cando
puxen a miña educación en enxeñería de sistemas ao
servizo da escritura. dende o comezo, enfrontei a tare-
fa coma se se tratase non dunha novela ou unha obra
filosófica senón dun sistema dotado de tendencias
abstractas, traxectorias que evolucionan co tempo,
comportamentos imprevistos, múltiples escalas de
información, contido, etc. Como escritor, todo o que
tiña que facer era activar —por usar unha expresión
do ámbito da enxeñería— o estado inicial do sistema
e deixar que cobrase vida. A desorde á que con razón
te refires é o resultado de dúas cuestións diferentes: a
miña impericia como escritor no nivel da execución
e a miña vontade de tratar de emular o mellor posible
o clima de oriente Medio, que era o principal eido
de experiencia co que contaba. Escribín a Cyclonopedia

cunha soa prioridade, a de crear un sentido de sincre-
tismo e paranoia, características ambas da realidade
actual de oriente Medio. A boa ficción pode emular
estas características mais para simulalas e reproducilas
é preciso buscar e inventar mecanismos similares que
poidan xerar a clase de paranoia, terror crónico e sin-
cretismo produtivo característicos de oriente Medio,
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antes que intentar reproducir ou describir estes dun
xeito literario. 

Para acadar ese obxectivo o primeiro paso foi
concibir un narrador pouco fiable e levalo a un nivel
máis complexo, empregando a internet como un
ámbito tan significativo coma a vida mesma. A prin-
cipal experiencia que quería lograr era a da paranoia
ramificada na mente do lector, coma se se tratase
dunha iniciación aos horrores que están por vir:
quen é esa persoa? Estamos ante unha brincadeira
que saíu mal? ou trátase de algo máis sinistro?
Algunhas pistas non levan a ningures, outras son
simplemente ridículas, estoutras lévannos por cami-
ños que ben poderían ser tamén erróneos. Non esta-
ba tan interesado en converter a realidade nunha
ficción cuantificable como en suprimir a realidade,
incluída a miña, cada unha das súas trazas, para
recreala no plano dunha ficción irrecoñecible. Para
ese fin, por suposto, tiven que comezar co meu
 propio avatar de autor. todo o que podo dicir é que
son precisos polo menos tres anos para que o autor
dunha obra poida transformarse no monicreque da
súa ficción.
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SubvERSióN CoGNitivA

fAbio GiRoNi: Como o ves agora? (A pregunta que

todo escritor aborrece.) Mesmo facéndonos cargo das dife-

renzas que pode haber entre xéneros distintos, paréceme

xusto dicir que o teu estilo cambiou radicalmente na últi-

ma década: quedan menos influenzas da poesía e dun tipo

peculiar de pos-posvangarda estruturalista que caracteriza

moitos escritores influenciados por Nick Land. Coido que

tes un estilo moi recoñecible mais a túa escrita filosófica

posúe agora unha deliberada e incisiva calidade da que

carecían mesmo os teus primeiros traballos teóricos.

REzA NEGAREStANi: Si, como era de esperar abo-
rrezo falar dese libro [Cyclonopedia], non só porque
visto retrospectivamente creo que fracasa no seu pro-
pósito de levar a termo as ambicións que se propón
senón tamén porque comecei a escribilo arredor do
ano 2002. Precisei de tres anos para acabalo. xa
cando saíu finalmente publicado, eu movérame a
outros terreos. Agora paréceme como se quen escri-
biu a Cyclonopedia fose unha persoa diferente a min
—espero non caer nun tópico ao dicir isto— ou coma
se fose eu mais noutra vida. fose como for, penso
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que esta cuestión é bastante importante para calque-
ra aspirante a filósofo ou teórico que queira moverse
a través de distintas áreas de expresión e investiga-
ción. despois da Cyclonopedia escribín algunhas
pezas curtas de ficción experimental. Non é que me
rendese ante esa forma extrema de experimentalis-
mo senón que me decatei da rigorosa psicose de
escritura experimental que é precisa para que este se
chegue a realizar dentro duns parámetros e contex-
tos específicos. imaxinara a Cyclonopedia principal-
mente como unha ficción, aínda que non seguín as
normas literarias. Así e todo, foi preciso que tivese
un estilo distinto. ora, coincido en que o meu estilo
foi mudando durante os anos. dese xeito, aprendín
a difícil lección de que non todo precisa ser estiliza-
do ou pasado pola peneira da estética.

o estilo é algo intrínseco a como un aprehende
ou reaprehende o mundo. Non se trata, non obstan-
te, de negociar coas ideas ou de que pareza que un
se atopa na vangarda do coñecemento. Como prio-
ridade primeira, a filosofía demanda transparencia
semántica e unha actitude teimosa: un ten que ir a
onde o leve o concepto impersoal, malia as súas con-
viccións psicolóxicas. As constricións semánticas
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non eliminan o estilo, antes ben limítano dun xeito
en que xa non é posible enmascarar o conservado-
rismo do contido detrás de torsións sintácticas, estra-
taxemas semánticas e unha prosa libidinosa. Nese
senso o estilo debería entenderse como espurio eli-
tismo, en oposición á transparencia semántica igua-
litaria, e tal cousa deberíase tratar coa máxima
sospeita. Cando se enfronta o pensamento de forma
sistemática —como unha tarefa inquebrantable—, trá-
tase dunha actividade subversiva no máis amplo
senso posible, non só en oposición ás convencións
socioculturais senón tamén aos dogmas máis estima-
dos da especie humana. Para converterse no vehícu-
lo desta subversión cognitiva un debería, polo
menos nese ámbito da teoría, comprometerse coa
resolución semántica, ou coa perspicacia, por riba
de revolucións sintácticas ou estilísticas. debe de ser
así debido a que estas últimas, como implicitamente
manifestei, son susceptibles de preservar as formas
máis conformistas e conservadoras do pensamento
en nome da radicalidade, da polisemia e da chamada
loita xusta contra a tiranía do significado e das nor-
mas colectivas do pensamento
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fAbio GiRoNi: Semella que falas pensando nalgúns

exemplos concretos...

REzA NEGAREStANi: Se, por exemplo, colles a
françois Laruelle e a Nick Land, pensadores e escri-
tores moi diferentes no fondo, e sen poñer en cues-
tión os méritos da obra de Laruelle, penso que aí hai
unha lección cognitiva que aprender. É despois de
case esvaecerse a distinción entre contido e forma,
despois de que inadvertidamente se despregue un esti-
lo cada vez máis esotérico, cando inevitablemente un
deixa que se apropien del as seitas máis sospeitosas.
Quitando algunhas honrosas excepcións, o pensa-
mento de Laruelle foi secuestrado polo misticismo
New Age, por certa teoloxía negativa con motivacións
políticas e pola entroidada do pesimismo colonial
como voz da emancipación descolonizadora. Por
outra banda, Land é un estilista autoconsciente. A súa
prosa libidinosa e traballada con afán non é tanto o
produto dun presaxio da apocalipse semántica en
loita contra o significado (ou unha inadvertida sobre-
excitación estilística) coma unha mundana, mais
 efectiva, mobilización do estilo para recrutar unha
parroquia impresionable e aqueles que están cansos,
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lexitimamente, da vella e intelectualmente frustrante
filosofía. Mais tras a fachada desa prosa deleitosa, car-
gada de libido e insinuante, hai un escritor filosófica
e politicamente conservador, cuxas ideas sobre ciber-
nética e complexidade non avanzaron dende 1970,
cuxo cariz de darwinismo social en tanto que lei cos-
molóxica pode ser desenmascarado facilmente por un
estudante de física, e cuxa idea da vontade de pensar
non é máis ca un adobío colocado sobre fixacións psi-
colóxicas menores. 

En poucas palabras, Land é un dos grandes
escritores vivos en lingua inglesa, mais ser un grande
escritor non é por si mesmo un sinal de aguda pers-
pectiva ou de profundidade. ben puidese ser un
indicio de alguén que quere pensar mais está afecta-
do por incesantes tics poéticos que son puramente
automáticos e non-cognitivos. En contraposición a
estes exemplos mencionemos a Carnap (o autor de
Logical Syntax of Language), a Wilfrid Sellars e —un
exemplo máis recente— a Lorenz Puntel, autor de
Structure and Being. Estes autores pódenlle parecer
aburridos ao lector, incluso intolerablemente pedan-
tes. Mais, unha vez que neutralizas os teus prexuízos
adquiridos, podes ver que son moito máis fascinan-
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tes, subversivos e rebeldes ca aqueles que se gaban
de igualitarismo filosófico e de grandes miras de
pensamento, sempre coa escusa de estaren batallan-
do contra a ortodoxia, compracidos co seu confor-
mismo, conservadorismo e galbana intelectual.

fAbio GiRoNi: Iso lémbrame un deses aforismos que

tan ben atina a formular Ray [Brassier]: “No elemento

conceptual propio da teoría, a experimentación ao nivel

da forma pode enmascarar conservadorismo ao nivel do

contido [...] mentres que o conservadorismo no nivel da

forma pode albergar unha extraordinaria radicalidade no

nivel do contido.”

REzA NEGAREStANi: Abofé que si, unha forma
non sistemática, ou só mantida pola psicoloxía e pola
libido, sen pararnos no radical que poida ser, é por
definición un lavado de prexuízos e dogmas pasados.
isto non significa que calquera espírito libre que
intencionalmente experimente coa forma estea que-
rendo ocultar a superficialidade do contido mais, dei-
xando iso á parte, sempre que se privilexia en exceso
a forma sobre o contido, un nunca pode estar seguro
da clase de ideas conservadoras e miopes que hai
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detrás, malia a nosa vixilancia intelectual. Non quero
con isto dicir que todos deberiamos imitar a agudeza
semántica e o rigor sintáctico de Carnap. o feito de
que alguén coma Land se amañe para enlear xente
nova nunha escala relativamente grande debería ser
—ademais de algo alarmante— comprendido dunha
maneira obxectiva. A filosofía debería loitar pola
transparencia semántica sen que importen as conse-
cuencias. Con todo, iso non significa que haxa que
renunciar ás implicacións libidinosas e emocionais do
pensamento. Se hai unha idea da esquerda que debe-
riamos preservar e promover —no eido filosófico ou
no político— debería de ser á vez sistemática e seman-
ticamente aberta, e libidinosamente consciente. As
ideas tardan en desenvolverse. fose como for, para
diseminalas hai que facer un traballo crítico de ida e
volta, mais tamén comprometerse cun labor emocio-
nal interpersoal.

fAbio GiRoNi: Coincido en todo contigo, mais déixa-

me desafiarte co seguinte, tamén para introducir o próximo

tema que quero tratar. En termos máis xerais, a filosofía

académica mainstream non é hoxe quen de influír dun

xeito significativo ou cuantificable sobre a sociedade debido
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a ambas as dinámicas, relacionadas co estilo e co contido

(abofé que unha forma contextual específica deste fenóme-

no foi a que durante a túa mocidade te botou da filosofía

académica cara á enxeñería). Como reacción a iso, e ao

infortunado estado do mercado de traballo, máis ou menos

durante a última década asistimos ao crecemento da cha-

mada “filosofía paraacadémica”. Está formada esta por

unha xuntanza de xente con nulas ou marxinais conexións

coas institucións académicas tradicionais, a miúdo de for-

mación heteroxénea (dende as humanidades ata as mate-

máticas), que se reúne nun espazo virtual —real ás veces—

para dedicarse á clase de pensamento especulativo e sinóp-

tico, ou de “vangarda”, que dende os departamentos de

filosofía miran con suspicacia.

Mais as vangardas son armas de gume dobre. Por

unha banda poden servir como espazos onde forxar con-

ceptos xenuinamente novos e necesarios, e para dar respos-

ta ás máis urxentes e inexploradas necesidades do presente.

Por outra, o proceso de “creación de novidade” pode exercer

sobre intelectos impresionables un encantamento que supe-

ra o entendemento e afecta directamente a unha dimen-

sión libidinosa do pensamento, incluso cando o contido é

xenuinamente progresista. Por dicilo ás claras: como es

quen de eludir —ti, Reza Negarestani, gústeche ou non, un
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dos filósofos máis “quentes” neste particular microcosmos

de filosofía paraacadémica que agromou despois da disi-

pación do “realismo especulativo”— a proliferación de segui-

dores irreflexivos que producen negro sobre branco mesturas

negarestanianas? Non é o ambiante paraacadémico, coa

súa chamada a igualar liñaxes e vías de acceso, inevita-

blemente propicio para un aproveitamento precipitado de

ideas complexas, aínda sen asimilar, que no peor dos casos

poden dar lugar a unha nova ortodoxia terminolóxica, a

unha narcisista actitude insurxente e por último a unha

nova forma de tribalismo? Non me interpretes mal: non

pretendo restablecer procedementos de veto carentes de

miras, pois tamén eu estou convencido de que non se pode

escribir filosofía sen sentir paixón (cognitiva mais tamén

práctica) por un problema ou por un pensador. Mais alber-

go o temor de que ese afecto se converta no impulso único

da produción filosófica, independentemente das boas inten-

cións, a rectitude moral, ou o progresismo conceptual.

REzA NEGAREStANi: bastante ironicamente, o que
quería dicir antes é que me preocupa máis a falta de
limitacións da paraacademia que a profusión de limi-
tacións no mundo académico, algunhas das cales son
fundamentalmente necesarias, mentres que outras



son infortunadamente miopes. déixame comezar
dicindo isto: mesmo diante de requisitos con altura
de miras, existe unha gran posibilidade de que obras
inintelixibles ou intelectualmente insuficientes pasen
a través dos grandes filtros do mundo académico. Se,
por exemplo, en Harvard university Press se publica
un libro sobre computación e cultura cheo de falsida-
des manifestas sobre conceptos desenvolvidos na cien-
cia computacional, cheo de extravagantes analoxías
sen xeito, falacias na argumentación dignas de ser san-
cionadas nun curso de primeiro de filosofía, e refe-
rencias cuestionables —a clase de libro que se podería
poñer como exemplo dun exercicio de vacuidade
paraacadémica—, é obvio que deberiamos concluír
que esas limitacións son necesarias. Mais non son de
ningunha maneira suficientes para garantir obras rigo-
rosas e coherentes. Por suposto que hai diferenzas
entre as editoriais académicas, algunhas teñen máis
coidado co contido, mais unha gran parte delas publi-
can obras con tal de que o traballo se axuste ás con-
vencións. E iso non é todo: tal como andan agora as
cousas no mundo académico, os titores vense obriga-
dos a leirar con restricións de carácter diplomático ou
burocrático. ora, todos eses compromisos prácticos
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aos que un se ve abocado poñen en xaque a cerna das
propias conviccións.

Sellars escribiu ese marabilloso ensaio sobre Pla-
tón* no que fala da diferenza entre as convencións
(por exemplo, o código de construción instituído
polo gremio de construtores) e os principios obxec-
tivos (traballos totalmente necesarios para levantar
unha casa, que poden resistir o paso do tempo e que
cumpren un propósito, neste caso o de servir de acu-
billo). Esa última é a clase de restricións que debe-
riamos promover. As convencións académicas poden
ser útiles para nivelar a práctica filosófica mais
tamén poden ser corrompibles, igual ca os códigos
dun mestre construtor que para conseguir o mono-
polio sobre certos materiais dispón que todas as
casas se deben facer só con eles.

Recoñezo que no pasado era un inxenuo. Acos-
tumaba ver toda clase de normas académicas como
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Sobre este último, véxase “Alma e representación 1 e 2. Glosas a ‘A alma
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limitadoras en esencia. Só cando un se decata das
eivas e da crúa realidade, tanto da paraacademia
coma do mundo académico, é quen de abandonar a
súa preguiza intelectual. obter a maior cantidade
posible de seguidores xa non é algo do que gabarse.
En realidade é algo que debería de provocar suspica-
cia. Hai moitos amigos e lectores que se senten trai-
zoados pola miña obra máis recente. ora, un filósofo
é un traidor por excelencia. un filósofo non debería
xurarlle fidelidade a este ou aquel pensador ou a esta
ou aquela tendencia: a única fidelidade é co pensar,
e o pensamento sempre traizoa a orde establecida das
cousas. Por responder decididamente a túa pregunta:
considero que se tomamos a idea da paraacademia
seriamente, como una verdadeira alternativa, un
oasis para o pensamento radical antes ca un acubillo
para a fachenda antiacadémica e os pasatempos indi-
vidualistas, entón debemos dedicarlle máis tempo a
falar sobre a adopción de restricións obxectivas, tra-
tando a cuestión da infraestrutura financeira, a orga-
nización e a ética do autodidactismo.

iso último é moi importante: como nos educa-
mos, como adquiren as nosas vidas un carácter filo-
sófico ao tempo que afrontamos as limitacións
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sociais e económicas, como sobrevivimos, como cons-
truímos un espazo no que cultivar a autodisciplina
que sirva para sustentarnos psicolóxica e material-
mente, etc. o autodidactismo en filosofía non trata
só de abrazar gradualmente a disciplina intelectual
senón tamén dunha loxística, de como manterse con
vida, como vivir satisfactoriamente, como sobrevivir
financeiramente. Non quero que pareza que me
poño romántico co autodidactismo, eu diría que un
autodidacta ten maiores probabilidades ca un acadé-
mico de identificar e ser consciente de ambos os tipos
de restricións —positivas e negativas— no eido da filo-
sofía ou da teoría. o autodidactismo é un traballo
penoso, é como loitar en numerosas frontes ao
tempo que a liña de fornecemento foi cortada. Non
obstante, á fin —se resistes, gañas— pode demostrarse
máis útil para o estudo da filosofía ca a formación
académica, xa que te protexe das tendencias eféme-
ras. Pasado o tempo, a vida e a filosofía fúndense. un
vólvese intelectualmente inseguro, unha inseguri -
dade que o anima a formarse máis, a traballar máis.
É algo que debemos celebrar, antes que rexeitar.
Cando non tes que manter un cómodo posto acadé-
mico, non te conformas con nada, tanto se falamos
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dunha carreira investigadora, do teu lugar no eido da
teoría ou da túa propia concepción como persoa.

volvendo á túa pregunta sobre o afecto: se con
“produción filosófica” nos referimos á fase de forma-
ción, entón si, darlle prioridade ao afecto sobre o pen-
samento sistemático dará como resultado unicamente
o atrincheiramento das ideas egocéntricas e a teleno-
vela liberal das opinións. de calquera xeito, se con
produción nos referimos á fase de diseminación,
entón non estou de acordo. descoñecer o afecto e o
traballo emocional no que atingue á diseminación de
ideas é unha fórmula segura para non abandonar o
statu quo: un círculo incestuoso de xentes doutas que
se comunican entre elas e unha poboación frustrada
polo discurso arcano dos intelectuais. un podería
obxectar que os teóricos e os filósofos non deberían
abaixar as súas ideas á altura do vulgo. Con iso estaría
totalmente de acordo. A idea dunha división do tra-
ballo cognitivo irradiado de arriba a abaixo, na que
nalgún momento alguén faga esas ideas accesibles e
as popularice non é máis ca unha idea coruscante.
Cada filósofo ou teórico debería ser á vez un vector
impersoal de labor cognitiva e afectiva, sen confundir
a natureza e o contexto de ambas.
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fAbio GiRoNi: Non quero que pareza que prexulgo

a idea da paraacademia: o mundo académico é unha ins-

titución enferma e a miúdo certas ideas e conceptos de

cuestionable utilidade, cuxa vaguidade é coidadosamente

administrada para conseguir un equilibrio entre accesibi-

lidade e suposta profundidade, logran chamar a atención

dalgúns lectores sen criterio, tamén debido ao carácter ins-

titucional do que as “respectables” editoriais académicas

son garantes, como mencionaches antes. En efecto, a túa

defensa do autodidactismo e a celebración da inseguridade

intelectual como unha virtude parécenme necesarias e moi

oportunas. Mais tamén algo como doutro tempo, antigo

diría eu. Non é unha casualidade que a túa obra artelle

elementos da filosofía grega e do pensamento confuciano

e posconfuciano co propósito de defender e celebrar un

ideal de educación que desapareceu xa hai moito tempo

da escena da universidade neoliberal. A educación non é

só a aprendizaxe dos feitos. Trátase máis ben de algo que

atingue a unha construción intelectual integradora, ética

e social, e á consecución das potencialidades do individuo

—paideía, como dirían os gregos. 

Se non me engano, na economía xeral do teu pensa-

mento isto ten importantes ramificacións que van máis

alá do desenvolvemento do pensamento filosófico, ou
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mesmo da autoformación individual (importantes abondo)

e que pertencen directamente a un progresivo e emancipa-

torio proxecto político. Como dis, os filósofos de hoxe son

dados a mostrar un fino desdén pola idea da educación,

coma se as súas abstraccións minguasen ou padecesen ao

seren interpretadas dun xeito instrumental en beneficio do

carácter individual persoal —a quintaesencia das eivas aca-

démicas: traizoar a idea clásica da filosofía (como argu-

mentou Pierre Hadot)—. É, por tanto, a educación —e a

filosofía da educación— un concepto que debería ser rein-

troducido, ou polo menos actualizado, no léxico da filosofía

contemporánea, mais tamén vindicado como un tema cen-

tral para a discusión política?

REzA NEGAREStANi: Precisamente eu iría buscar
na filosofía antiga a raíz desas ideas sobre o autodi-
dactismo, e tamén en filósofos islámicos como ibn
Nafís e ibn tufail. Para eles o autodidactismo non
significaba só autoaprendizaxe. Era moito máis, case
unha convicción cosmolóxica sobre que é o pensa-
mento e que se pode facer con el, e, por suposto,
sobre que pode acadar a vontade filosófica indivi-
dual ou de que maneira pode contribuír esta —sen
establecer limitacións arbitrarias— á escena cosmo-
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lóxica do pensamento. o tema central, como ti dixe-
ches, é a educación. Entendida dun xeito estrito, a
educación é a extensión da filosofía da mente e da
autonomía. Esta definición, non obstante, require
unha formulación máis extensiva do concepto de
mente ca a que temos actualmente.

Sen entrar en pormenores, refírome á mente
como un espazo recognitivo e cognitivo, é dicir, á
mente en canto dimensión social e á mente en canto
“dimensión dunha estrutura”, por usar o termo de
Puntel,* ou con algunha reserva, intelixibilidade (se
un quere un termo máis familiar). de  calquera
maneira, eliminar o termo intelixibilidade do debate
arredor da intelixencia tórnase algo absurdo, se non
imposible. A necesaria correlación entre o intelixible
e a intelixencia constitúe o núcleo da filosofía da
mente e por extensión da educación. Mais cando
nos referimos ao intelixible deberiamos, seguindo a
Platón e a Confucio, falar das diferentes clases de
intelixibilidades, para así evitar rebaixar a idea do inte-
lixible a intelixibilidades teóricas —máis ben de -
beriamos distinguir e identificar intelixibilidades
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teóricas, prácticas e axiolóxicas—. A educación, nese
senso, atingue á expansión de inte lixibilidades que
non son xa meramente teóricas. E é en consonancia
coa expansión de intelixibilidades, no sentido máis
amplo, cando podemos falar acerca do cultivo da
intelixencia ou da mente como un proxecto colecti-
vo. Ese cultivo, que se inclúe no concepto da educa-
ción, é —falando con propiedade— o cultivo da
autonomía entendida non como a fin da educación
senón como a súa singular premisa. Hegel diría que
este concepto de autonomía está vencellado á edu-
cación —ou co que el chama o tremor da vontade—,
a mesma autoconsciencia é un caso de logro prácti-
co, unha autoconsciencia que se concibe e se trans-
forma a si mesma ao buscar a súa intelixibilidade,
non só na satisfacción e na intelixibilidde doutra
autoconsciencia senón tamén na realidade obxecti-
va. Platón chamaría a esta concepción da educación
—o vínculo necesario que media entre a expansión
de intelixibilidades e o cultivo da intelixencia— a
artesanía da alma, o vínculo existente entre a mente
humana e o bo en si, a forma das formas. A filosofía
chinesa chámao o dao cosmolóxico, entendido este
como percorrer un camiño e facer o camiño mesmo.
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Sellars no seu ensaio The Soul as Craftman,* seguindo
a Platón, chámao a política cosmolóxica.

Como reacción ao comercio global e ás deman-
das da economía, a idea da educación é na actuali-
dade irremediablemente bipolar. Móvese entre a
intelixibilidade puramente teórica, representada
polas ciencias empíricas, e a intersubxectividade, as
prácticas e os valores, desvinculados da ciencia
moderna. A intersubxectividade sen realidade obxec-
tiva é a fórmula dunha cultura kitsch que trafica coa
virtude, onde os valores eluden cada vez máis o
ámbito dos feitos, e o medo ao pensamento obxecti-
vo vólvese unha convención social. Por outra banda,
a ciencia e o labor teórico sobre a realidade obxectiva
sen intersubxectividade conducen a algo similar á
ciencia neoliberal de hoxe, que ao librarse dos crite-
rios relativos á normatividade, aos valores e á ética
en xeral ironicamente sacrifica a forma máis dogmá-
tica da política e do conservadorismo humano en
nome do desencanto científico ou naturalista. Estas
patoloxías da educación son características tanto da
esquerda coma da dereita. fose como for, creo que

* Vid. nota da páxina 31. (N. da E.)
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a intersubxectividade privada do criterio da realida-
de obxectiva é cada vez máis a maldición cognitiva
da esquerda, mentres que a ciencia, carente da dis-
tinción feito-valor ou dos criterios metalóxicos da
normatividade e da ética, converteuse nun cérbero
para as correntes máis dogmáticas da filosofía e da
política da dereita: o tecnotradicionalismo, o darwi-
nismo social e mesmo o feudalismo e a monarquía.

Cal é a solución para as actuais patoloxías da
mente tal e como se manifestan nos nosos sistemas
educativos? Creo que o primeiro paso para tratar esa
cuestión con coherencia, aínda sen a pretensión de
resolvelo, debería comportar un movemento coordi-
nado a través do arco sociopolítico. o obxectivo dese
movemento habería de ser a actualización do noso
sistema educativo, tanto dun xeito teórico coma
metodolóxico, no senso das alteradoras teorías edu-
cativas que beben da psicoloxía do desenvolvemento,
perfeccionada pola neurociencia e a computación,
mentres que ao mesmo tempo se guían por un con-
cepto máis expansivo da educación no que esta se
debería entender como un obxectivo antes ca como
unha premisa para a autonomía e a autodetermina-
ción colectiva. A tarefa consistiría entón en coordi-
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nar os sistemas existentes cun concepto radical da
educación que o abranga todo e cuxa realización con-
creta sería a nosa meta a longo prazo. Mais para dar
calquera deses pasos cómpre recoñecer que é a esfera
política a que debería tratar a educación como un
factor incondicional e non ao revés.

Mentres non sexamos capaces de considerar a
educación da maneira á que me acabo de referir,
como o alicerce que sirva de sustento para calquera
movemento político, estaremos condenados a per-
manecer no espazo delineado polo statu quo. Á falta
de priorizarmos incondicionalmente a educación, só
poderemos aspirar a arranxos apresurados acompa-
ñados de fases de sobreexcitación sociopolítica que
deseguida desaparecen deixándonos peor ca antes.
A política, cando non ten a educación como premi-
sa, está impedida para manter un avance a longo
termo. ora, como podemos definir unha política
que non se ocupe das preocupacións potenciais das
novas xeracións —quenquera ou calquera que sexan
esas— se non como unha extensión do egotismo e o
egoísmo propios do noso tempo? Aínda que me
sitúo na órbita da esquerda, coido que a miña frus-
tración coa propia esquerda ten que ver precisamen-
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te coa cuestión da educación. Consideremos a cues-
tión do aceleracionismo: onde queda o recoñece-
mento do papel da educación ou da psicoloxía do
desenvolvemento, é dicir, da crianza como factor
incondicional? onde se atopa o seu plan loxístico-
- financeiro e estrutural para a educación? Se careces
diso, entón non importa canto insistas nos fins igua-
litarios: non se van acadar. En calquera caso, debido
ás miñas irredentas conviccións de esquerda, consi-
dero que esta ten “en principio” máis posibilidades
de enfrontar con claridade a cuestión da educación
ca a dereita.

Eu creo nunha especie de paradigma universa-
lista da educación, ou da igualdade das mentes.
Neste caso, a apelación ao universal non implica un
paradigma global preconcibido que se lle poida
impoñer a cadaquén. A educación supón unha sen-
sibilidade contextual que respecte as condicións do
ámbito local. Mais ao mesmo tempo creo que hai
estruturas cognitivas profundas que son comúns a
todos nós e que se poden ampliar ao abeiro dun
marco global ou universal. Considero que Kant
andaba á procura de algo senlleiro. A súa xerarquía
das facultades, elaborada baixo o selo da psi coloxía
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transcendental —ou sexa, as condicións necesarias para
a posibilidade de ter unha mente— non é  simplemente
unha lista trivial ou arbitraria de facultades. trátase
tanto dunha lista necesaria de habilidades coma dun
exemplo de indagación epistemolóxica sobre as for-
mas particulares da cognición necesarias para o pen-
samento crítico e obxectivo. Por exemplo, o que el
chama sensibilidade, imaxinación reprodutiva e pro-
dutiva, entendemento e razón son en realidade “cla-
ses” ou “tipos” necesarios para o individuo posuír
unha mente. Se cremos na igualdade de todas as
mentes, entón tamén habemos crer en receitas com-
plexas que poidan aumentar dun xeito universal esas
clases necesarias, independentemente das diferenzas
xeográficas, étnicas, e mesmo de especie, que haxa
entre nós.

PESiMiSMo RACioNAL

fAbio GiRoNi: A difícil cuestión do universalismo é

o seguinte asunto que quero tratar. Aqueles que a finais

do século xx medraron intelectualmente ao abeiro da
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esquerda universitaria descubriron, máis ou menos expli-

citamente, que “universalismo” é un termo tabú. En efec-

to, acabas de facer mención á debilidade que a esquerda

ten pola intersubxectividade carente de obxectividade —ou

o que é o mesmo, pola celebración das particularidades

irredutibles, as prácticas locais, as identidades etc.— que

renuncian a ambicións globalistas e universais. Eu penso

que esta vaga de antitotalización intelectual (un antigo

mestre díxome unha vez que a mediados da década de

1980 foi testemuña de como no transcurso dunha confe-

rencia un alborotador lle berrou a Fredric Jameson*

“Cabrón totalizador”; ese peculiar “insulto” sempre me fai

sorrir) foi un paso necesario, xustificado pola contexto

sociopolítico que xurdiu tras a Segunda Guerra Mundial.

En calquera caso, aquilo converteuse agora nunha doxa
irreflexiva, que leva a unha contraproducente reacción pre-

cipitada fronte a un abano de ideas e conceptos con moitos

dos cales estás comprometido. O universalismo é un deles

e o (neo)racionalismo, outro, e ambos están claramente

relacionados.

A túa posición deu lugar nalgunha ocasión a enfron-

tamentos con, digámolo así, defensores de posturas de

* <https://cla.purdue.edu/academic/english/theory/
postmodernism/modules/jamesonpostmodernity.html>.
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esquerda máis “ortodoxas”, xa que con frecuencia o univer-

salismo é equiparado co autoritarismo mentres que o neo-

racionalismo é tomado por dogmatismo e loxicismo obtuso

(do mesmo xeito que calquera discusión sobre  “normas” se

considera unha chamada implícita á normalización —que

Foucault nos perdoe!—). Coma se “o racionalismo” en xeral

estivese necesariamente guiado por unha ambición totali-

zadora de control absoluto: unha orientación intelectual

reaccionaria coa finalidade de preservar a boa orde social;

coma se fose o adversario dos proxectos filosóficos e políticos

que priorizan o desenvolvemento que se ergue sobre a base

da liberdade individual. Cales son os métodos e obxectivos

do racionalismo universalista?

REzA NEGAREStANi: identificarse como raciona -
lista-universalista é aínda peor, dobremente tabú.
É como dicir que un é o axente dun pesadelo totali-
tario, sacado dunha parodia posmoderna: un cretino
que se gaba de ter un pobre sentido do humor non
se avergoña da súa falta de sensibilidade. A figura que
podería representar iso non sería o o’brien de 1984

senón o vilán dunha historia de donald barthelme,
a quen unicamente lle interesa matar xente usando
métodos absurdos polo pracer experimental que iso
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lle causa. Entón, a pregunta tal e como a formulas é:
como chegamos a ter esa percepción cultural sobre a
razón e o universalismo? É posible saír desa dinámica?
Se a resposta é afirmativa: que podemos lograr facen-
do iso? E —de maneira correlativa— se seguimos nesta
dinámica, que perdemos ou que está en xogo? É obvio
que non existe unha resposta unívoca para estas pre-
guntas. Requiriría non só dunha análise histórica das
condicións sociais e económicas que empregase ade-
cuadamente ferramentas obxectivas de diagnose
senón tamén dun sistema de pensamento co que ima-
xinar e construír un mundo alternativo que non
comenzase no ano cero, pola contra, que se fose
 construíndo á vez que o mundo no que habitamos.
Ambos os dous, por suposto, precisarían primeiro da
adopción, refinamento e desenvolvemento dos nosos
conceptos de razón e universalidade.

Como apuntaches, debido á deturpación histó-
rica sufrida por estes conceptos, queda por facer un
inmenso traballo, non só para gañar a confianza da
xente senón tamén para reparar ou desbotar os seus
aspectos negativos na teoría e na práctica. déixame
comezar polo universalismo. Eu vexo o universalis-
mo como un labor necesario, concreto e global de
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colectivización, principalmente xunto coa idea da
propia autoconsciencia ou, noutras palabras, a auto-
determinación colectiva entendida como un logro
práctico construído simultaneamente sobre a inter-
subxectividade e a obxectividade, que son particula-
ridades e universalidades a priori. incluso dentro das
nosas particularidades e diferenzas, sempre comeza-
mos con universalidades abstractas ou formais,
como é o feito de sermos usuarios de conceptos,
pensamentos íntimos cuxo modelo é a linguaxe
pública, facultades cognitivas profundas e categorías
que mesmo dentro da súa especificidade están suxei-
tas a estruturas lóxicas universais. Entón, dalgún
xeito, xa estamos vivindo nun estado universalista,
mais abstracto. Somos individualidades que experi-
mentan, pensan e actúan ata o punto de estar com-
pletamente constituídas socialmente. Kant e Hegel
—malia a súa imposibilidade de dar conta das verda-
deiras consecuencias da sociabilidade da mente—
foron moi claros respecto do seguinte: non poderia-
mos ter experiencias a través das cales desenvolver
unha concepción de nós mesmos no mundo, en pri-
meiro lugar, se non compartisemos un abano de
condicións universais e necesarias. falar da experien-
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cia como algo extraordinariamente especial ou indi-
vidual é pouco menos ca o síntoma dunha perspec-
tiva solipsista, irreconciliable coa realidade que
representan a ciencia cognitiva, a lóxica, a computa-
ción, as matemáticas e a bioloxía evolutiva.

de calquera maneira, non hai nada nesta uni-
versalidade abstracta que poida exercer de salvagarda
fronte ás patoloxías da individuación e o particula-
rismo, precisamente porque as condicións sociais
reais nas que está inserta poden ser patolóxicas,
como é o caso. Entón, o universalismo na súa forma
xenuína representa a expresión particular e crítica
das universalidades no nivel das condicións sociais
reais. E o seu obxectivo é a maximización das capa-
cidades de pensar e actuar, coa finalidade de ponde-
rar e actualizar as posibilidades existentes alén dos
confíns do mundo no cal vivimos —un mundo que
pretende ser unha totalidade completa—. Lograr o
obxectivo de construír un mundo novo onde a
 posibilidade de liberar o pensamento e a acción
coincida coa posibilidade dun mundo onde os pro-
blemas —individuais e sociais— e as patoloxías se
resolvan, en calquera caso, é imposible sen primeiro
darlle unha resposta sistemática e racional ás restri-
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cións do mundo no que vivimos. Neste senso, eu
diría que o universalismo ten que ver en esencia coa
construción do mundo, ou máis concretamente, coa
enxeñería do mundo, de modo que a nosa premisa,
recurso e espazo de traballo son sempre este mundo

e non calquera mundo imaxinario ou do máis alá.
o mundo posible non pode estar separado do noso,
non pode ser un universo ou unha comunidade que
exista paralelamente. o primeiro é unicamente
unha fantasía; o segundo non é só unha fantasma-
goría senón que constitúe tamén un parasitismo
inadvertido das patoloxías do mundo real.

En resumo, o camiño cara ao universalismo real
comeza sempre nas particularidades da nosa experien-
cia do mundo, constituídas por universalidades abs-
tractas. Entón, en certo sentido, a traxectoria do
universalismo debería partir sempre das condicións
locais do pensamento e da acción en lugar de ser
unha hipotética condición universal baixo a cal esta-
mos todos integrados e unificados. Mais esa traxecto-
ria non se detén na esfera do local, ha de pasar por
diferentes etapas e abranguer as condicións globais
do pensamento e da acción. Permanecer no ámbito
do local supón estar eivados por un idealismo iluso-
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rio, non é posible chamar a iso universalismo. Por
que? Porque ese localismo se circunscribe ao mito dun
sistema pechado no que os traballos se poden facer
de forma eficaz e perfecta. Mais un sistema pechado
é simplemente a idealización dun estado: confundir
un modelo idealizado coa desordenada realidade é un
sinal de credulidade. Por non mencionar que o esce-
nario microlocalista está destinado a padecer o que
eu chamo a síndrome teórico-práctica dos Habsburgo, é
dicir, un acaba por fomentar pensamentos e accións
que son cada vez menos óptimos para enfrontar as
ambicións e os problemas iniciais. Noutras palabras,
a curva logarítmica de pensamento e acción que había
de resolver decontado os problemas locais, despois de
certo tempo, comeza a descender, precisamente
 porque se acaban os recursos computacionais ou
cognitivos aos que maiormente cualificaramos de
inimigos. Sen interacción co medio, o sistema vólvese
aínda máis fráxil e, axiña, a morte prematura peta na
porta.

fAbio GiRoNi: Entón, cales son os principais obstá-

culos e resistencias que os detractores do universalismo lle

apoñen, e como se poden contrarrestar?
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REzA NEGAREStANi: En relación coa demanda
concernente á reanimación do universalismo racio-
nalista —ou dito dun xeito máis amplo, a reconstru-
ción racionalista do mundo entendida nos termos en
que o Círculo se viena se opón á Escola de frank-
furt— hai polo menos tres obxeccións maiores:

1) o universalismo neutraliza as diferenzas e
finalmente constitúe outra forma de impoñer unha
orde global cuxos parámetros se fixaron con anterio-
ridade. Para responder a esta obxección eu diría que,
efectivamente, iso pode aplicarse ás vellas tradicións
do universalismo que nos legaron algúns pensadores
europeos coma Kant, mais non se pode imaxinar un
universalismo real sen a integración, non trivial ou
sintética, das condicións locais. un paradigma de
universalismo que non considere as esixencias locais
no seu propio contexto é soamente imperialismo
encuberto.

2) A segunda obxección ten que ver cunha pers-
pectiva comunitaria que preconiza que con certeza
é posible construír un mundo liberado dos sistemas
patolóxicos nocivos para o noso planeta. Contrarres-
taría tal aseveración dicindo que ese hipotético
mundo se basea en dúas presuposicións:
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a) Estamos validando implicitamente unha tota-
lidade metafísica na que todos os procesos do noso
mundo foron asimilados por un sistema patolóxico,
por exemplo, o capitalismo, mais esa totalidade é só
unha ilusión que asumimos como a realidade;

b) tal comunidade actúa coma un parasito sobre
as posibilidades que o noso mundo ofrece. A suposta
puridade dos pensamentos e das accións é posible pre-
cisamente grazas ás patoloxías que xa considerabamos
superadas. Esa comunidade, antes que unha solución,
constitúe unha anónima contribución ao statu quo.

3) A terceira obxección provén da doutrina neo-
rreaccionaria que di que a procura do universalismo
é totalmente un erro xa que todos os individuos esta-
mos tan vinculados ás particularidades das nosas
experiencias e ideoloxías que calquera fórmula uni-
versal non é máis ca unha fábula para ideólogos in -
xenuos. A miña resposta á terceira obxección é a
seguinte: moi ben, consideremos que o universalis-
mo, a construción de hexemonía e a creación de
consensos son unicamente lóxicas ilusorias. ora,
seguro que precisamos dalgún traballo para integrar
na nosa illa neorreaccionaria as persoas afíns a ela.
Nese proceso asúmese que as preferencias doutrinais
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pasan por riba das preferencias individuais, mais
lamentablemente iso é un erro. Mesmo nesa illa neo-
rreaccionaria é preciso ocuparse dos problemas de
hexemonía e consenso, aínda que con limitacións.
Non é que a túa idea de univesalismo sexa inxenua
—aínda que precisamente ese é o caso e o que pasa é
que non es quen de comprender o alcance das par-
ticularidades—. Mesmo cando dúas persoas teñen
idénticas pretensións, sempre se trata de individuos
con experiencias propias.

Neste punto, un defensor da neorreacción pode-
ría obxectar que a creación dunha desas illas non
require dunha forma de ideoloxía unificada ou de
consensos. o biorrealismo —o circuíto cibernético
do capitalismo e a competencia económica sen tra-
bas— pode consolidar eficazmente aqueles ávidos de
levar a cabo os experimentos neorreaccionarios.
Mais, de novo, o que lle falta a ese panorama é unha
comprensión máis profunda do alcance que as par-
ticularidades humanas baseadas na experiencia
teñen nas perturbacións dinámicas do sistema. Co
tempo, as perturbacións menores tamén dan lugar
a efectos acumulativos que se non se atallan dunha
maneira sensible ao contexto son unha garantía de
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fracaso para todo o sistema. Con relación aos esque-
ma biorrealistas, supoñendo que non fosen só fan-
tasías acientíficas e dogmáticas sobre a natureza
—non é o caso—, poderían chegar a consolidar e
orientar poboacións moi rapidamente: tal e como
narra theodore Sturgeon no seu relato Microcosmic

God,* estas seguen a verse afectadas polas normas e
os desexos persoais dos individuos. Por non mencio-
nar que a metáfora apropiada para a selección natu-
ral é a da natureza entendida como unha engrenaxe
lenta, en lugar dun grande acelerador. o que lle
diría aos meus amigos neorreaccionarios sería que
ata que non afronten seriamente a profundidade das
experiencias inconmensurables, a súa illa afundirá.
Pensarán que na xungla teórico-lúdica hobbesiana o
único que cómpre facer é manter os inimigos á raia
e habilitar illas para aqueles que teñen a mesma fe
nunha determinada clase de experimentación social
mais, co paso do tempo, o inferno hobbesiano exe-
cutará a súa vinganza. Sen un entendemento apro-
piado das particularidades, mesmo baixo a éxida
dunha ideoloxía común ou dun método de poda

* <https://www.1pezeshk.com/wp-content/pics/2013/01/
microcosmicgodtheodoresturgeon-111104040008-phpapp02_2.pdf>.
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universal —chamémolo así— acabarás por aniquilar
tanto os teus inimigos coma tamén os da túa caste.

4) A obxección final provén de diversas doutri-
nas fatalistas, en particular, a doutrina da antipraxe
cuxo lema é “déixao pasar”. En primeiro lugar, coido
que a antipraxe trata de presentarse como carente
de ideoloxía, sen vindicacións, sen normas prácticas
e sen unha receita para a acción política colectiva.
Nese senso un podería pensar que a antipraxe é máis
xenuína ca as correntes ás que me referín anterior-
mente, xa que non nos engana coa promesa da salva-
ción, da emancipación, ou de grandes metas. É como
é: oponse con vehemencia ás ilusións dunha acción
política colectiva. Así e todo, tal cousa é fundamen-
talmente unha pretensión crédula. Non existen as
doutrinas neutras. Se atendemos á doutrina temperá
do fascismo —concretamente na súa vertente italia-
na— comprenderemos como arraigou. todo come-
zou coa vindicacion de que non hai nada que
vindicar, ningunha receita xa que todas as receitas
son opresivas.

Non estou equiparando antipraxe con fascismo
senón unicamente sinalando que unha doutrina sen
vindicacións —aquela que considera que todas as
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normas son opresivas— é susceptíbel de ser apropia-
da polo fascismo. deberiamos sospeitar cando os
propoñentes da antipraxe aseguran non seguir nin-
gunha norma ou fórmula política. No peor dos casos
estarán tratando de disimular os seus motivos ulte-
riores tras ese cariz de inocencia ideolóxica; ou, no
mellor, non serán conscientes das normas prácticas
polas que implicitamente se rexen debido a que xa
se liberaron da responsabilidade, da autoridade, das
presuposicións e das consecuencias derivadas do
consumo e a produción de normas. dicir que hai
que abandonar todas as normas prácticas é en si
unha fórmula normativa ata o punto de que toma
como suposto a impermisibilidade —é dicir, o que
non debemos facer— das normas prácticas. Nese
 senso, a antipraxe é só unha falsa consciencia da
carencia de normatividade ou dunha presunta ino-
cencia.

xa que logo, ou ben a antipraxe constitúe una
receita normativa implícita, ou estamos ante o con-
trario. Se a resposta é afirmativa, non podemos falar
de antipraxe, o que significa que esta non é cons-
ciente das súas presuposicións normativas e/ou prác-
ticas; en caso de que sexa negativa, trataríase entón
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dunha posición teórica, algo que se predica en base
a normas como o coñecemento do estado actual das
cousas e que, por tanto, está suxeita ás normas epis-
temolóxicas esenciais que son necesarias para chegar
ao coñecemento dunha situación concreta Noutras
palabras, como sabemos que o estado dunha situa-
ción é así ou andando? Quer contamos cun proce-
demento de determinación consonte coas normas
públicas de creación teórica, epistemolóxica, etc.,
quer estamos ante o caso de que dende a antipraxe
se asume a non observancia das normas da teoría
(que están intimamente vinculadas coas normas da
razón práctica). Neste último caso, a antipraxe sería
outra variación do mito da realidade revelada e/ou
do acceso privado á realidade. ou acaso a antipraxe
non chegue a ser unha posición teórica; sería pois
unha posición estética mais, se así fose, non estaría
determinada intimamente polas circunstancias nas
que nace nin tería potestade para influír sobre o que
debe ou non debe facerse, aínda cando nada se faga.
deberiamos decatarnos de que non facer nada é en
si mesmo unha norma práctica ata o punto de que
se asume que algo non debe de facerse. Eu diría
que a antipraxe é similar a unha relixión monoteísta
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new age que se alimenta onerosamente de normas
prácticas doutras relixións coa finalidade de presen-
tarse como a crenza definitiva. 

Entón, para resumir, a primeira fórmula concre-
ta do universalismo consiste na realización do noso
mundo: o mundo real non establece unha división
entre uns e outros, non é senón unha trampa ou un
enigma no que todos estamos atrapados. traballar
pola creación dun mundo mellor supón a busca de
máis recursos computacionais. tratar os inimigos
como inimigos é a primeira das estratexias erróneas.
un inimigo é aquel que nos achega unha perspectiva
que doutra maneira non estaría ao alcance da nosa
intuitiva, por dicilo dunha maneira, inmediata
 experiencia do mundo. A abolición das nosas
particularidades patolóxicas só comezará cando diag-
nostiquemos de que particularidades estamos a falar
e tratemos de cambialas por condicións globais ou
universais.

fAbio GiRoNi: Imos tratar agora asuntos que perten-

cen explicitamente a un rexistro político. Algúns dos teus

anteriores comentarios en relación co universalismo e os

seus detractores fanme lembrar a primeira lei do “Castelo
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do Vampiro”, nome infame co que serodiamente Mark

 Fisher se referira á intelectualidade de esquerda, sacerdotal

e resentida. Tal e como el escribiu: “a primeira lei do Cas-

telo do Vampiro consiste en individualizalo e privatizalo

todo. Aínda que en teoría esta se postule a favor da crítica

estrutural, na práctica oriéntase unicamente cara ao com-

portamento individual”. Da mesma maneira, a túa resis-

tencia fronte ao comunitarismo e o particularismo, e fronte

á comprensión do “local” entendido coma un horizonte

definitivo antes ca coma un avance cara á construción

fragmentaria dun escenario global, parece concordar

amplamente coas posicións politico-económicas que nos

últimos anos se identifican baixo a etiqueta de aceleracio-

nismo (máis concretamente coas propostas de Srnicek e

Williams expostas no libro inventing the future). Sei

que ti fuches amigo de Fisher e que coñeces ben a Srnicek

e a Williams: poderías tratar da túa postura política en

relación con esa corrente de esquerda heterodoxa que se

orienta cara ao futuro? Tes unha postura política con rela-

ción á acción política?

REzA NEGAREStANi: Lamentablemente, a miña
posición política —ou máis ben a miña visión filosó-
fica no que atingue ao que se pode facer ou non no
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campo da política— oscila entre o pesimismo pro-
fundo, en relación cos métodos, e o optimismo
sobre o futuro das súas posibilidades. Aínda que,
debido a que calquera posibilidade só pode actua-
lizarse por medio dos métodos e ferramentas ade-
cuadas e  flexibles —e dado que os nosos métodos e
vías de  sistematización e intervención na realidade
socio económica quer son bastante rudimentarios
quer carecen de orientación en relación á realización
dos conseguintes cambios políticos—, coido que me
sinto máis cómodo identificándome co racionalismo
pesimista. Rexeito o pesimismo pasivo no sentido
de que mentres poidamos imaxinar as posibilidades
é preciso arriscar e vencer a resignación. Se non face-
mos por imaxinar alternativas posibles sen desfalecer
no intento de as actualizar, non existe de feito nin-
gunha adecuada xustificación para a nosa supervi-
vencia como especie. Como xa dixera Séneca, cando
esa loita non se dá, quizais chegou o momento de
idear o máis astuto e arteiro dos artificios co que pro-
vocarnos a morte. Nese caso, mesmo o lema “déixao
estar”, tan empregado nalgún tempo, non é máis ca
unha especie de pesimismo nada inxenuo que trata
de simular profundidade cando en realidade é o
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máis grande exemplo de conservadorismo e descon-
tento adolescente que espera en segredo un cambio
milagroso aínda que trate de parecer alleo a tales pre-
ocupacións. Ao cabo, o fatalismo romántico é a
forma máis superficial de optimismo pasivo, antes
ca un auténtico pesimismo.

Ademais da cuestión relativa aos métodos e ferra-
mentas, outra das razóns que me fan dubidar refírese
ao que xa mencionei na miña resposta á túa pregunta
anterior na que facías mención a Mark  fisher: o
enigma do particularismo. digo enigma precisamente
debido a que o particular entendido como unha con-
dición real pode cambiar de forma e mostrarse de dis-
tintas maneiras, incluso xogar roles diferentes e
contraditorios no ámbito do individual e do colectivo;
no do local e no da integración universal das partes e
mobilización das particularidades. Mark foi un dos
mellores críticos do mito hobbesiano do Estado como
algo que protexe os humanos de convertérense en
lobos, algo sen o cal a humanidade non é comprensi-
ble. dalgún xeito, era máis radical ca Hobbes no
senso de que el comprendeu a profundidade do enig-
ma do particular. o particular pode ser pernicioso ou
mesmo completamente ilusorio. A absolutización do
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particular, do individuo —ben como vítimas, como
sufridores, ou no nome das eleccións e preferencias
individuais— elude totalmente o feito de que as con-
dicións de individuación poden ser patolóxicas. desa
maneira, a sobreestimación do particular ou do local,
consecuentemente, pode perpetuar dun xeito acrítico
as condicións de explotación e miseria. Mais os parti-
culares pódense volver tamén positivamente non tri-
viais e implicitamente perspectivas colectivas: ao
explicitar esas perspectivas podemos contribuír a cla-
rexar a problemática do individual e do colectivo.
ora, unha cousa é certa —Mark estaría de acordo— a
profundidade do particular é inesgotable. É tanto así
que, como xa mencionei anteriormente, mesmo aque-
les que subestiman o labor universalista teñen que
facerse cargo das drásticas implicacións que este ten
para as súas illas neorreaccionarias. Á falta dunha
diagnose sobre as diferentes clases de particularidades,
e sen apenas poder analizalas con respecto aos meca-
nismos responsables de xerar e discriminar tales fac-
tores ou mecanismos causais nos diferentes niveis da
realidade socioeconómica, imos todos —todos, insis-
to— na mesma Balsa de Medusa hobbesiana. Chegado
o momento, traizoarémonos e comerémonos os uns
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aos outros, sen parar a pensar se deberiamos pelexar
por un futuro proxecto colectivo universalista, refutar
tal ambición ou non facer absolutamente nada.

Considerando as infinitas series de particulari-
dades, de individuos e de localidades, así como a súa
natureza proteica, creo que —cos nosos instrumen-
tos, modos de pensar e actuar, métodos etc.— temos
nese punto unha pequena posibilidade —se estou no
certo— de lograr facer algo que nos leve máis alá do
pesadelo desa barca autocaníbal. Ao mesmo tempo
que apoio de todo corazón os paradigmas elabora-
dos por xente como Patricia Reed,* Nick Srnicek e
Alex Williams, que se centran na creación de con-
sensos, na construción hexemónica e na integración
crítica das particularidades da condición humana,
coido que como filósofo debo poñerme do lado do
método socrático da coraxe da verdade con relación
á acción política, aínda que as súas perspectivas
sexan agora moi escasas, escandalosamente escasas.
Esa constatación non debería animar aos pensado-
res de dereita, aos que se resignan, aos neorreaccio-
narios e conservadores. de ter algún efecto neles

* Vid. <https://aestheticmanagement.com>.
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debería ser o de facerlles confrontar as perspectivas
da súa propia realidade, tamén en termos de puro
terror, xa que a perspectiva funesta non é exclusiva
da política emancipatoria que defendo senón que
tamén afecta ás súas receitas, ou á falta delas.

iso lévame á cuestión principal que menciona-
ches en relación coa miña postura política. Coido que
unha pregunta coma esa encerra o suposto de que é
posible definir a posición política rebuscando e reco-
rrendo aos paradigmas políticos xa existentes para des-
pois escoller o que mellor satisfaga os nosos ideais e
ambicións metodolóxicas. No meu caso, non son
quen de axustarme a ese procedemento para definir
a miña postura política. Resultaría imposible validar
certos paradigmas contemporáneos cos que dar res-
posta aos problemas existentes sen enganarse a un
mesmo deliberadamente. Abofé que creo na loita de
clases que postula a esquerda mais iso non é en reali-
dade unha postura política senón unicamente unha
toma de consciencia da realidade socioeconómica.
Creo firmemente na tese de Marx e Engels que di que
o comunismo “non é un estado de cousas que debe
de ser alcanzado nin un ideal ao que a realidade ten
que axustarse. o comunismo é o movemento verda-
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deiro para abolir o estado de cousas actual. os requi-
sitos dese movemento proveñen de premisas xa exis-
tentes.” iso é o que eu chamaría —de novo seguindo
a Mark fisher— a posibilidade de actualizar aquilo que
é posible mais que dende a nosa perspectiva, aquí e
agora, semella imposible. Para min, o labor da políti-
ca, asistida pola filosofía e a tecnociencia, non só mos-
tra —na teoría e na imaxinación colectiva— que a
realidade do noso mundo non é algo inexorable nin
unha totalidade completa senón que tamén logra ela-
borar un novo mundo dende o que a nosa realidade
parece unha ilusión de algo que é inexorable e defi-
nitivo. Mais, outra volta, iso non se pode considerar
unha postura política manifesta. trátase meramente
dunha tese filosófica sobre a posibilidade dun mundo
diferente e da variedade de accións políticas coas que
podemos actualizalo.

fiLoSofíA E ENxEñERíA

fAbio GiRoNi: Tal e como explicaches antes, o teu tra-

ballo consiste en fusionar ese «pesimismo racional» cunha

achega propia da enxeñería que dea como resultado un
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mundo mellor. Algúns poderían pensar que con ese paradig-

ma de acción política estás avogando por unha achega desa -

paixonada e formalista, e por un goberno de expertos —unha

tecnocracia, algo que recentemente se converteu nun anate-

ma na maioría dos debates públicos (iso mesmo, dirán os

críticos, revelouse como un fracaso, polo menos dende a des-

ventura política de Platón en Siracusa) — ou mesmo por algo

parecido a unha especie de nefasta “enxeñería social”. A miña

sospeita é que esa visión en gran parte ten a súa orixe nunha

idea equivocada do concepto de «enxeñería». Tal e como se

asume habitualmente, os enxeñeiros son demasiado inxenuos

cando tratan coas particularidades da política, un dominio

ateigado de consideracións normativas.

Mais, se non estou enganado, a figura do experto

enxeñeiro que ti defendes é tanto a de alguén dotado dunha

mente técnica e capaz de resolver problemas, coma a dun

creador de conceptos, alguén que emprega a súa intelixen-

cia para a resolución de problemas botando man de medios

que van máis alá da aplicación unilateral de fórmulas sim-

ples ou regras preconcibidas. De feito, coido que ese é o

punto onde moitas ideas contemporáneas converxen: a pro-

posta de Srnicek e Williams de superar a política conven-

cional para crear unha nova hexemonía e a súa insistencia

no concepto práctico-político da «reutilización»; a reflexión
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de Ben Singleton* acerca da razón astuta (metis), que ha

de servir de guía para a consecución estratéxica e gradual

da liberdade; e, por suposto, a túa propia «investigación

especulativa sobre o futuro da intelixencia» ou, noutras

palabras, a reconceptualización funcional da intelixencia

como unha ferramenta emancipatoria de mellora persoal

e colectiva —así como de acción práctica sobre o mundo—

na que o concepto e a transformación son dúas caras da

mesma moeda. Sería entón correcto dicir que a idea de

«enxeñería» (considerablemente diferente da súa versión

“popular”) é a cerna, ao tempo, do teu pensamento filo-

sófico e político?

REzA NEGAREStANi: Entre os científicos da com-
putación é popular a seguinte brincadeira: cando
varios deles entran nun cuarto cheo de politólogos,
filósofos, críticos culturais e lingüistas exclaman:
“Cómpre desfacérmonos deles todos e cambialos
por enxeñeiros”. talvez é excesiva, pero contén un
ápice de verdade. Nin os filósofos nin os politólogos
son quen de deseñar métodos apropiados para a
actualización de posibilidades, imaxinarias ou non.

* <http://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/21414/1/
singleton.benedict_phd.pdf>.
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Necesitamos enxeñeiros e deseñadores con coñece-
mentos de política e de filosofía. os enxeñeiros non
son técnicos sen intelecto senón persoas cun pé no
ámbito do pensamento e outro no dominio da rea-
lidade externa e dos asuntos mundanos. Non consi-
deran a acción como unha forma arrogante de
dominio, ata o punto de que saben que todo o que
se faga en calquera nivel da realidade —quer natural,
social ou cultural— encontrará a resistencia desa
mesma realidade. Por dicilo cunha metáfora sellar-
siana, a realidade, no senso máis amplo posible, non
é un bloque de cera listo para deixar pegada nel. os
enxeñeiros saben ben iso. tampouco ven a realidade
como un universo plano senón como unha estrutura
vasta de múltiples escalas. Para intervir nalgún nivel
da realidade é necesario non só ter unha visión mul-
tinivel dela senón tamén coñecer que métodos,
modelos ou ferramentas se deberían empregar, e en
que nivel. A tarefa dos enxeñeiros é a de tallar as
articulacións sen estragar os ósos —igual que fa cían
os bos carniceiros de Platón.

Hai polo menos dúas tarefas importantes que
están estreitamente relacionadas coa disciplina e a
filosofía da enxeñería. unha é o traballo de modelaxe
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e a outra o deseño de técnicas de aproximación.
Michael Weisberg escribiu recentemente un marabi-
lloso libro sobre os modelos e a modelaxe, un tema
que no pasado non se tratou seriamente mais que é
esencial para a enxeñería. Weisberg explica por que
todos os nosos encontros coa realidade teñen que ver
con algunha clase de modelo, por exemplo, modelos
descritivos, explicativos e preditivos. o que entende-
mos por datos empíricos é o produto dunha proxec-
ción modelada, non algo concluso, o que significa
que os datos poden distorsionarse ou falsearse se o
modelo é inadecuado, demasiado pequeno ou dema-
siado grande, se se aplica mal a un obxectivo ou se se
aplica a unha parte errónea da realidade. o problema
dos modelos é que estes inclúen todo tipo de presu-
posicións, implícitas ou explícitas, de carácter mate-
mático, lóxico e computacional. Estas presuposicións
abranguen tanto a descrición do modelo coma o seu
miolo, é dicir, a estrutura e os seus factores interpre-
tativos ou interpretacións que inclúen información
sobre o alcance, a asignación e os criterios de fideli-
dade do propio modelo. o último destes criterios
 refírese á información exacta que as constricións
representacionais, dinámicas e de resolución, especi-
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fican para un determinado nivel ou escala. Sen aten-
dermos a estes pormenores e ás súas implicacións sub-
xacentes, todos os datos e os feitos poderían ser
erróneos ou estar distorsionados. o mito dos “datos
en bruto” perpetúase grazas a xente que non entende
como se obteñen, sen importar a clase de datos á que
pertenzan.

A outra tarefa, o deseño de técnicas de aproxi-
mación, é aínda máis complexa. Mark Wilson resu-
me a natureza das técnicas de aproximación no seu
novo libro, Physics Avoidance. os enxeñeiros —igual
que os deseñadores de ben Singleton, entendidos
como a encarnación da metis ou intelixencia astu-
ta— son adeptos ás estrataxemas que subverten o sis-
tema e a realidade. Saben que esa non é a mellor
solución para modificar un obxectivo dado, operan-
do nos niveis máis baixos ou nas escalas de pre -
cisión (como, por exemplo, a lonxitude da escala
atómica dunha trabe metálica). A intervención
neses niveis inferiores vese afectada polo que Wilson
chama azar  computacional; debido aos pormenores
extre  madamente sutís dos niveis inferiores, calquera
intento de modificación ou intervención fracasará
ou acadará un nivel subóptimo. Por non mencionar
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que habitualmente carecemos dunha comprensión
certeira dos mecanismos que teñen lugar nos niveis
inferiores; ás veces nin temos unha pista de cales son
esas escalas sutís, unicamente podemos especular
verbo delas. Así que o que os enxeñeiros fan primei-
ro é modelar as escalas ou niveis pertencentes á
estrutura do sistema ou dos fenómenos en cuestión.
Esta modelaxe supón sempre unha dose controlada
de simplificación e/ou idealización que se pode revi-
sar máis tarde ou equiparse con máis pormenores.
A continuación, pensan en como establecer nexos
de maneira coidadosa entre os niveis inferiores e os
superiores, onde a estrutura é menos fina e máis
accesible, máis apropiada para sufrir unha interven-
ción ou unha modificación. Eses nexos —que en
esencia son unha mestura, no senso de que conte-
ñen información referida ás escalas medias— chá-
manse técnicas de aproximación. trátase de
prodecementos cos que os enxeñeiros esquivan os
dificultosos problemas da física sen se esqueceren
deles. Mediante esas técnicas os enxeñeiros son capa-
ces de modificar optimamente un sistema dado sen
necesidade de prestar atención aos pormenores, que
volverían impracticable calquera intervención dende
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unha perspectiva aplicada, dende o punto de vista do
custo computacional, etc.

ora, neste punto xorde un problema que André
Carus, na súa crítica ao traballo de Wilson, formu-
lou con máxima lucidez. Cal? ten que ver coa idea
de que a enxeñería concibida desa maneira sería
unha especie de anti-ilustración, no senso de que
todo o que nos permite lograr é a reforma dos con-
ceptos locais e dos recursos pragmáticos descritivos
dun xeito fragmentario, sen a esperanza de chegar a
unificalos. xa non sería posible, pois, empregar con-
ceptos ambiciosos que se puidesen aplicar de forma
xeral —o tipo de conceptos polos que os filósofos
teñen estima, como o imperativo copernicano, a
razón, a liberdade, etc.—. Esa situación é similar á
dun neno que xoga na bañeira a ser o capitán dun
patiño de xoguete; mais, con todo, é obvio que a
imaxe da realidade se parece máis á dun río onde as
correntes torrenciais, as correntes subterráneas e os
comportamentos caóticos dominan o boneco. Se
queremos asegurarnos de que este poida navegar
polo río, non podemos adoptar un concepto global
de navegación. deberiamos contar con algo seme-
llante a un atlas de teorías locais que nos dea respos-
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tas ante eses dilemas turbulentos. E, daquela, para
adaptarnos a esa imaxe da realidade, só podemos
 elaborar conceptos e normas heurísticas locais:
paquetes de información que reflictan perspectivas
mudables e non unificables, coma o concepto de dure-
za —tal e como se aplica, por exemplo, a unha trabe de
metal—, que varía de maneira determinada ao longo
das diferentes escalas da estrutura metálica.

Aínda que simpatizo con esa visión, creo que
Carus está no certo. os nosos encontros coa reali-
dade non teñen simplemente un carácter heurístico
ou pragmático. os enxeñeiros sempre teñen na
mente unha solución —un concepto global—. des-
pois, intentan elaborar varios escenarios en tempo
real baixo os cales os conceptos globais e os concep-
tos pragmáticos locais non sexan excluíntes senón
que exerzan unha interdependencia e se reforcen a
si mesmos. A enxeñería, nese sentido, enfróntase coa
conmensurabilidade do local e do global, do ideal e
do desleixado, do estratéxico e do táctico. A enxeñe-
ría, por tanto, incorpora os dous sensos da reconstru-
ción racional do mundo propios da ilustración ou
—por empregar un termo do último Carnap— os da
explicación. un, no senso do realismo; outro, no
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senso do idealismo, do naturalismo e do constru -
tivismo. Para recoñecer a realidade e operar nela
como un enxeñeiro non se deben adoptar conceptos
ou paradigmas universais mais tampouco conceptos
locais ou parciais. Precisamos tanto de paradigmas
xerais coma de solucións locais maleables.

volvendo á túa pregunta, que se refería a como
podemos adaptar á política ese paradigma da enxe-
ñería, o meu amigo Ray [brassier] preveume de con-
cibir esta última como un método político. Estou
completamente de acordo con el. A política diferén-
ciase da enxeñería fundamentalmente dende a pers-
pectiva das normas da acción. A enxeñería que se
basea na filosofía e na política, en tanto método polí-
tico dimana da ardua tarefa desta última que, en
gran parte, consiste no diagnóstico da situación
actual para despois pasar a decidir sobre cal é a
mellor maneira de proceder e sobre o traballo nece-
sario para chegar ao concepto global. de calquera
xeito, eu non estou de acordo coa idea de que, ao
contrario do que acontece no ámbito da política,
onde “o que debe facerse” é un asunto de antago-
nismos e de busca de consensos, a enxeñería se cen-
tra nunha norma convencional preestablecida (é



75ENxEñERíA do MuNdo, ARtESANíA dA MENtE

dicir, o sistema debería facer tal cousa, ou aterse a
esa ou a aquela norma). tamén no ámbito da enxe-
ñería sabemos que un sistema pode seguir diferentes
traxectorias na súa evolución. Non existen normas
preestablecidas ou consensos sobre o que é a esencia
dun sistema ou sobre como este se debería compor-
tar. Para os enxeñeiros, non existe unha función pre-
establecida dun sistema dado, xa que esas funcións
cambian co tempo e tamén con relación aos contex-
tos locais. Modelar un sistema é unha tarefa ardua
para os enxeñeiros do mesmo xeito que para os teó-
ricos da política e para os activistas o é diagnosticar
patoloxías da sociedade e atopar unha maneira de
eliminalas. A realidade non é unha totalidade dada:
ás veces cómpre achegarse a ela coma a unha caixa
negra que só se pode desvelar intervindo nela ou tra-
tándoa dun xeito sistemático. outras, hai que facer
o traballo duro de modelar baixo constricións epis-
temolóxicas. Ao cabo, o labor consiste en integrar
conceptos globais e conceptos contrastados local-
mente.

Así que a resposta á túa pregunta é afirmativa,
considero o paradigma da enxeñería como un modo
de pensamento sobre o mundo —epistemolóxico e
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práctico— altamente integrado. E, finalmente, iso
tamén me leva a responder a unha das cuestións
anteriores relativa a cal pode ser a maneira concreta
de executar as ambicións políticas. o primeiro paso
dun proxecto político concreto debería centrarse na
diagnose do mecanismo causal responsable das pato-
loxías da individuación, co propósito de detectar os
niveis nos que ese mecanismo está arraigado e des-
pois proceder a producir ferramentas coas que inter-
vir con precisión neses niveis, coma un enxeñeiro.
Se careces das ferramentas apropiadas para intervir
nese nivel, entón trataríase de deseñar técnicas de
aproximación para resolver o problema nun nivel
diferente. E, outra vez coma un enxeñeiro, intentar
bosquexar a(s) lóxica(s) dos mundos existentes nas
distintas escalas. Producir novas ferramentas que
nos permitan crear mundos novos a partir dos detri-
tos dun mundo vello. o mundo novo resultante
non será un milagre ou un edén relixioso senón un
mundo deseñado a partir do que tiñamos a man.
Recapitulando, mesmo para determinar que é nece-
sario facer e decidir que métodos concretos ou ferra-
mentas empregar, e a que nivel deberían aplicarse,
primeiro é preciso aprehender as lóxicas plurais
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deste mundo case como se fosen as ontoloxías mul-
tinivel da ciencia da información.

iNtELixENCiA E ESPíRito

fAbio GiRoNi: Falando de novas ferramentas, inte-
lligence and Spirit está a punto de publicarse. É un

 volume moi ambicioso e potente: trátase tanto dun libro

filosófico (que explicitamente ignora as tradicionais distin-

cións intrafilosóficas entre as diferentes correntes) coma

dun libro sobre a filosofía en si mesma. Con respecto a esta

última cuestión, o teu interese céntrase na pregunta “que

podemos lograr por medio da filosofía?” máis que en demar-

car un terreo propiamente filosófico. Que pode —ou que

debería— facer a filosofía?

REzA NEGAREStANi: dende o comezo da nosa
conversa tratei de expoñer que a visión filosófica coa
que estou comprometido é allea ás divisións filosó-
ficas espurias. Non é que non crea na pertinencia
de certas distincións xa arraigadas, trátase máis ben
de subliñar que tales distincións —en relación cos
métodos, os estilos e as ambicións— deberían final-
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mente ser superadas e abolidas xa que limitan a idea
do que é a filosofía. A filosofía é o órgano da inteli-
xencia, o medio a través do cal todas as relacións
entre a intelixencia e o que é intelixible deberían
integrarse. Non é posible ser filósofo sen vencellarse
coa historia da filosofía —e estou de acordo con
brandom en que a filosofía ten unha historia antes
que unha natureza ou meramente un pasado— ou
coas consabidas ambicións propias da filosofía. Se
investigamos a fondo na historia da filosofía veremos
que tales distincións non son máis ca modas eféme-
ras. Se nos detemos un intre a cavilar sobre as ambi-
cións filosóficas, ímonos decatar de que as dis tincións
son só obstáculos para comprendermos o que é a
filosofía. os filósofos non precisan equiparse con
ningunha clase de armamento pois a filosofía xa é a
arma definitiva. Abofé, o fanatismo dos hábitos ins-
titucionais prexudica a filosofía mais é imposible
desterrar estes prexuízos e liberarse da prisión dos
dogmas humanos sen dalgún xeito filosofar. Se aten-
demos ao  estado actual da ciencia nos EuA, aqueles
que se presentan como os defensores da ciencia,
como Neil deGrasse tyson, non son máis ca os men-
saxeiros das políticas neoliberais. Consideran que a
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ciencia debe de ser a principal valedora da ilustra-
ción radical, pois xa lle apuxeron á filosofía a eiva
de ser unha ciencia arcaica, ademais dun gasto de
recursos cognitivos. Mais, quer son escravos das súas
inconscientes asuncións metafísicas quer xente faná-
tica que en realidade, ao defender a ciencia, ou inferir
desta receitas para a boa vida, están levando a cabo a
máis dogmática das filosofías. o que eles chaman o
modo de vida “baseado na ciencia” é unha mestura
de misticismo, dogmas arraigados e a farsa de neu-
tralizar a distinción entre feitos e valores.

Aínda que eu estou tan favor da ciencia que
algúns colegas filósofos poderían acusarme de cien-
tifismo, creo que a ciencia sen a filosofía é similar
ao que Hegel chamou “a mala consciencia”. A pesar
de que a miña formación é científica, estou conven-
cido de que a ciencia sen a filosofía é algo análogo
a un genius savant que nin é capaz de recoñecer o
que está facendo nin é quen de informar das súas
descubertas. iso é o que eu chamo a pobreza da
ciencia, politicamente corrompida e infradotada,
nos tempos do odio á filosofía. Ese é só un exemplo.
Por outra banda están os que consideran a filosofía
unha disciplina mediante a cal certa xente de raza
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branca exerce o seu dominio. Mais quen son eses
que nos apoñen ser os recrutas da tiranía da filoso-
fía ou do discurso maxistral? Son o detrito dunha
civilización occidental decrépita que nin sequera
sabe o que hai que facer para afrontar as calamida-
des menores. Moito antes de que a época da ilustra-
ción se convertese nun paradigma, primeiro amado
e logo odiado, nós os africanos, os habitantes de
oriente Medio e Asia, comezamos a desenvolver sis-
temas filosóficos sofisticados fusionando a vida coa
ciencia e o coñecemento. A ciencia e o camiño da
razón, tal como os coñecemos hoxe, son inimaxina-
bles sen o diálogo coordinado e libre entre os conti-
nentes, entre os que agora se consideran os opri midos
e aqueles que identificamos como os opresores. Esa
é a razón pola que eu insisto en que a filosofía non
debería asociarse cunha poboación en concreto
senón que deberiamos ver nela, dunha vez por
todas, a forza que pode rematar coas condicións de
calquera opresión. A loita política para rematar coas
condicións da opresión é unha extensión do traba-
llo de concibir. Sen ese traballo, todas as accións
políticas, tamén as de carácter igualitario, son unha
rémora para a humanidade.
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unha vez que liberamos a filosofía de todas as
súas limitacións enganosas, esta transfórmase no
vehículo da intelixencia do futuro. Mais debido a que
a intelixencia é unha ilusión se non abrangue o tra-

ballo do intelixible —é dicir, o criterio da intelixibili-
dade pertencente á realidade, o traballo explicativo
propio de calquera intelixencia ou o recoñecemento
doutras posibles intelixencias—, deberiamos definir
a filosofía como o programa por medio do cal expan-
dimos e renovamos o nexo entre a intelixencia e o
intelixible. Nese sentido, a filosofía reinventa a
mente, ou a intelixencia, impoñéndonos a creación
constante de novos mundos e novos universos dis-
cursivos ata considerarmos a intelixencia como unha
exploración da realidade da que forma parte. o Ser
é unha designación da teoría e do discurso. falar
sobre o Ser dende o discurso á vez que carecemos
dunha estrutura teórica ou dunha predicación non
ten sentido. xa que logo, considero a Parménides e
a Platón os pais da estrutura teórica (o intelixible):
en definitiva, filósofos do Ser máis sutís e penetrantes
ca os seus pares materialistas e atomistas. Coido que
mesmo a doutrina eleática de que pensamento e Ser
son unha única cousa se malinterpretou. Antes que
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confundir ou elidir a distinción entre pensamento e
Ser, a tese eleática propón que o Ser é á fin unha
designación dada e constituída polo pensamento. de
modo que a compulsión filosófica a pensar significa
a expansión do ámbito do Ser, o nexo renovado entre
a intelixencia e o intelixible mediante o cal entón
podemos pensar en novas normas para a intelixencia
e correlativamente nunha realidade intelixible no
exceso de pensamento. Esta é a premisa principal de
Intelligence and Spirit. A mente entendida como a
dimensión da estrutura, ou como o órgano da estru-
turación, é tamén o que lle outorga a Ser, ou á reali-
dade, a súa verdade. o que chamamos intelixencia
xeral comeza implicitamente con esta admisión: para
expandirmos a concepción ou a forma da intelixen-
cia é preciso expandir a noción de Ser ou da realida-
de. Mais tal expansión é exclusivamente o froito do
traballo polo intelixible e o seu obxectivo.

fAbio GiRoNi: Entre as diversas fórmulas que empre-

gas hai unha que me parece especialmente produtiva: a

filosofía sería unha “compulsión polo pensamento”, unha

compulsión común a todas as mentes ou intelixencias racio-

nais. Cal é o resultado desa compulsión?
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REzA NEGAREStANi: o tema principal de Intelli-

gence and Spirit, que está relacionado coa compulsión
filosófica polo pensamento, é que a intelixencia,
nun sentido amplo, é o órgano para a creación de
mundos (por usar o termo de Nelson Goodman*);
os nosos recursos para a representación do mundo
proveñen dos mundos que nós creamos e dos domi-
nios discursivos que empregamos. Crear un universo
discursivo sen restricións —o universo baixo o cal
moitos mundos poden verse coma un e no cal un só
mundo pode verse como moitos mundos alternati-
vos— define o que é a filosofía entendida como o
medio verdadeiro para o cultivo da intelixencia.
Sempre e cando poidamos argallar co noso mundo
existente, e crear outros novos, seremos capaces de
representalo doutra maneira, penetrando nunha rea-
lidade abisal. As vías para a creación de mundos son
variadas. Ás veces entrañan certa redución, outras
unicamente construción. Para practicar a filosofía
entendida como o enriquecemento ou a reenxeñería
da realidade é preciso integrar a Heráclito, o destru-

*<https://monoskop.org/images/1/1d/Goodman_Nelson_Ways_of
_Worldmaking.pdf>.
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tor de mundos, e a Parménides, o construtor de
mundos. Así é como a filosofía se converte na arte-
sanía da mente, cuxa forma de pensamento encerra
todas as totalidades, que entón se revelan incomple-
tas, e as novas alternativas que poderán ser imaxina-
das, aínda cando a realidade de noso mundo pareza
finita e inevitable. Esa é a razón pola que Intelligence

and Spirit é antes ca nada unha investigación nas pro-
fundidades da historia da filosofía, desvinculada das
distincións actuais. o seu obxectivo é reanimar ese
becho que coñecemos como o proído do filosofar.
Mais esta vez o becho é máis resistente aos pesticidas
antifilosóficos. incorpora a armadura da ciencia
computacional (a filosofía da computación), das
ciencias cognitivas e da complexidade, ademais de
estar involucrado coa futura intelixencia, quenquera
ou calquera que esta sexa. Por esa razón, o que eu
chamo a filosofía da intelixencia é a filosofía mesma,
mais unha filosofía que se atopa no proceso de aca-
dar a súa particular autoconsciencia. Se a filosofía
comeza coa premisa —un dato plausible e aproxima-
tivo— de que o pensamento é posible, entón a filo-
sofía da intelixencia trata sobre o desenvolvemento
total desa posibilidade. É esencialmente unha res-



85ENxEñERíA do MuNdo, ARtESANíA dA MENtE

posta á pregunta de que se pode facer co pensamen-
to e, o que é máis importante aínda, que clase de
transformacións experimentamos ao responder a esa
cuestión e cal é o resultado de pensar acerca do pen-
samento, ou que resultados obtemos cando investi-
gamos tanto os presupostos como as consecuencias
da posibilidade deste.

fAbio GiRoNi: A antedita compulsión pola creación

de mundos é un proceso que tamén se proxecta cara atrás,

sobre o humano ou sobre a mente que executa o pensamento,

unha intelixencia creativa que é parte do mundo intelixible

que se ha de refacer. Un compromiso crucial teu é o que

mantés cunha determinada forma de inhumanismo racio-

nal, que obviamente hai que diferenciar do antihumanismo

(de distintas derivacións posfoucaultianas) e do transhuma-

nismo (tamén chamado humanismo tecnoloxicamente

ampliado), mais tamén dalgunhas formas máis refinadas

dun posthumanismo especulativo ávido por abandonar todo

elemento constrinxente de normatividade humanista. Se

estou no certo, a chave para entender o teu inhumanismo

radica na concepción da razón como unha ferramenta com-

putacional abstracta, ou como un proxecto universal para

a acción, que se pode realizar por medio de múltiples subs-
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tratos, polo que desa maneira se libera da bioloxía humana.

Iso ten consecuencias transcendentais e aparentemente con-

traditorias: por unha banda, a eliminación da distinción

entre natural e artificial en relación coa elaboración do pen-

samento e coa comprensión da esencia e o futuro da “huma-

nidade” que leva a cabo (e pode transformar) un proxecto

de investigación científica como o da AGi [Intelixencia Arti-

ficial xeral, nas súas siglas en inglés] nun intrínseco proble-

ma filosófico (de feito, só cuantitativamente diferente do

proxecto platónico). Por outra banda, a túa postura tamén

se opón aos intentos de corte neurocientífico que profetizan

a obsolescencia de todos os nosos conceptos normativos sobre

a razón á luz de futuras descubertas sobre a nosa neuropsi-

coloxía. No centro desta visión atopamos a dialéctica entre

as constricións ou condicións (sexan estas biolóxicas ou nor-

mativas) e a liberdade. De que maneira conceptualizas a

liberdade que persegue o racionalista inhumanista e que

prezo ten que pagar por ela “o humano”?

REzA NEGAREStANi: Nelson Goodman argumen-
ta que cada vez que se constrúe un mundo se está a
facer unha reavaliación do mundo no que un se
atopa. os mundos creados son mundos re-coñecidos.
Noutras palabras, non existe ningún mundo novo
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que non sexa unha continuación das partes e dos
elementos do mundo vello. unhas veces pódense
facer versións de mundos mediante a construción
dos mundos á nosa disposición, outras reducíndoos
a partes constitutivas máis elementais que poidan
integrarse outra vez baixo un esquema diferente.
Mais a redución non é nin o único método, nin un
método impreciso. Non existe un Ur-mundo —nin
neurolóxico nin físico, etc.— ao que se poidan redu-
cir por completo tales versións. falar dunha funda-
ción total —como Goodman puntualiza— non ten
carácter filosófico nin científico. trátase dunha tare-
fa para a teoloxía. A razón pola que menciono a obra
de Goodman é porque creo que hai un paralelismo
entre as formas de creación de mundos e o pensa-
mento acerca da intelixencia, máis especificamente,
o da intelixencia futura entendida coma un mundo
de cognicións. Limitar a idea dunha intelixencia
futura a unha fundamentación última —ben en vir-
tude dunha homo sapiencia biolóxica ou de com-
portamentos sensibles intelixentes— é un camiño
teolóxico de pensamento. Non é algo filosófico nin
científico. da mesma maneira, a construción de
mundos por efecto da multiplicidade e da diversifi-
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cación, imaxinar mundos intelixentes desconectados
do noso é tamén unha tese teolóxica, aínda que for-
mulada ao abeiro da tecnoloxía ou do tempo tecno-
lóxico profundo, o novo paradigma da tiranía
teolóxica. As formas de creación de mundos son en
esencia formas de coñecemento. o feito de imaxinar
diferentes formas de intelixencia non vai xerar unha
intelixencia futura, do mesmo xeito que a inclina-
ción posthumanista a darlle a benvida a todas as
posibles alternativas ao humano non é quen de
esquivar os dilemas humanos e os dogmas máis
arraigados. A intelixencia escindida do traballo da
intelixibilidade é un calote do humanismo conser-
vador. Pensar acerca dunha intelixencia futura requi-
re recoñecermos as nosas limitacións e tamén as
nosas capacidades para explicar por que algo é inte-
lixente —ou, dito doutra maneira, que supón dicir
de algo que é intelixente e cal é o traballo necesario
para superar gradualmente esas limitacións— e
aumentar as nosas habilidades teóricas e prácticas
para renovar a ligazón entre o que entendemos por
intelixencia e a realidade intelixible. Sen eses crite-
rios, imaxinar mundos diferentes ou intelixencias
non é máis ca un exercicio de teoloxía negativa ao
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que Kant se refería como entusiasmo, extravagancia
ou capricho.*

Se pensamos sobre a maneira de crear mundos
como unha maneira de imaxinar novos tipos de
intelixencia, entón, como dis, non é posible prever
unha futura intelixencia sen a dialéctica —ou dun
xeito máis xeral, o vaivén— entre as constricións da
cognición e da computación, e a posibilidade de
concibir unha intelixencia que non estea limitada
estritamente polos condicionantes da nosa consti-
tución, locais e continxentes. A liberdade é por
tanto a consciencia das limitacións establecidas, así
como a comprensión do que a intelixencia debe
facer e pensar unha vez liberada de tales limitacións,
despois de pasar dun estadio de pasividade, que
implica aceptar as condicións dadas, a elaborar
outro completamente novo e máis obxectivo, mais
tamén de condicións ampliadas. o prezo desa liber-
dade é grande, implica un risco e unha aposta que
teña en conta as variables actuais. Mais eu diría
que precisamente se trata do mesmo risco que nós
os seres humanos tivemos que asumir en contra de

* Lyotard, Jean-françois, L’Enthousiasme, París: Galilée, 1986.
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todo vaticinio verbo dunha esencia fixa e do xuízo
dos antepasados e da tradición. Se somos quen de
aventurarnos, entón non haberá unha xustificación
que prive a unha futura intelixencia —ben a unha
nova xeración, por exemplo a dos nosos fillos, ou a
algo diferente— de asumir ese risco como unha
aposta informal. Na ausencia dese risco, que é cons-
titutivo da nosa propia autoconcepción, fariamos
ben en poñerlle fin a iso que chamamos vida. vivir
nunha realidade intelixible comporta sempre un
perigo: ou ben avaliamos a natureza dese perigo e
tomamos unha decisión ao servizo das nosas mello-
res capacidades, ou morremos sendo aquela especie
que podía fabular sobre outros mundos pero foi
incapaz de tomar decisións ousadas no seu. Esa é a
razón pola que, para min, aquilo que chamamos
posthumanismo é en gran parte simplemente outra
forma de humanismo conservador. Podemos soñar
con outras intelixencias —alieníxenas, anxos, supe-
rintelixencias, deuses, etc.—, sobre a súa evolución,
sobre cales poden ser as consecuencias da súa exis-
tencia mais, con todo, aínda non somos quen de
imaxinar un novo mundo para a especie humana
ou de repensar o significado da esencia humana e
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cal pode ser a consecuencia desa concreta, profunda
e exhaustiva renegociación.

fAbio GiRoNi: Comecei a conversa cunha tentativa

de desfacer a mitoloxía arredor de Reza, o profeta, e aquí

estamos, discutindo sobre o imperativo existencial para o

futuro redeseño computacional da natureza humana. Ímola

rematar dun xeito un pouco máis lixeiro: que fai Reza, o

individuo, para divertirse cando Reza, o filósofo, descansa?

REzA NEGAREStANi: Como sabes ben a filosofía
é sen dúbida unha tarefa esixente, especialmente
dende o punto de vista psicolóxico. Cando a túa
ascese filosófica carece de equilibrio antes ou despois
renuncias a filosofar ou, o que é peor, comezas a
mirar dunha maneira romántica a depresión e as
aflicións psicolóxicas que a filosofía implica. Non é
que eu confunda a dificultade do pensamento coa
depresión, máis ben trátase do feito de que a filoso-
fía nos priva, no mellor dos sentidos, das ferramen-
tas coas que conseguimos enganarnos acerca de nós
mesmos e do mundo que nos rodea. Non vexo como
un podería ser capaz de non afundir nas profundi-
dades da depresión sen ese autoengano. Polo tanto,



si, trato de facer outras cousas ademais de filosofía
—para evitar a saturación no longo prazo cociño,
 traballo no xardín e fago as tarefas cotiás, que non
son especialmente divertidas mais cámbianme de
humor. Ademais disto, os videoxogos son un gran
pracer para min. A pesar da cultura adolescente que
se creou arredor deles, creo que son coma acelera-
dores de partículas onde a literatura, o cinema, a
arte, o concepto do xogo, e moitas outras cousas se
fusionan. Son fundamentalmente algo que podería
definirse como o prototipo de medio popularizado
e popularizable do que a filosofía carece nos nosos
días. Ademais de ser prodixios da enxeñería, as
 montañas rusas logran suspender o pensamento e
todas as ansiedades que ocorren despois de calquera
 desilusión. o cerebro entra nun estado que me
parece refrescante. Coido que iso é todo. os filóso-
fos non se adoitan caracterizar por ser especialmente
divertidos.

ANotACióNS SobRE LitERAtuRA E fiLoSofíA, Nº 27-2892
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