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P. Ao longo da túa traxectoria vese
unha recorrencia certa con Badiou,
ao que traduciches, entrevistaches,
glosaches, difundiches... A que é
debido isto?
R. Pódese dicir que a primeira lectura
de Badiou supuxo para min unha sorte
de “frechazo” intelectual e político, que
despois se converteu nun punto de
referencia á vez obrigado e desexado.
Cando eu marchei da Facultade de
Filosofía, trataba de organizar a miña
investigación arredor da controvertida
teoría da ideoloxía, non só –aínda que
como panca de arranque- desde o mar-
xismo, senón dun modo xeral. Foi en
París, na librería Maspero, onde topei
un libro titulado De l’idéologie da auto-
ría de Badiou xunto co desaparecido
François Balmès. Engachoume ense-
guida polas razóns aludidas: filosofica-
mente, porque alí se mantiña unha teo-
ría da ideoloxía non só totalmente
oposta á escolástica marxista, mais
tamén ao propio Althusser, a quen eu
estaba lendo con moita atención; politi-

camente, a causa de que se daba un
compromiso moi forte co maoísmo, co
cal eu estaba vencellado máis ou
menos organicamente naquel momen-
to. Pensei, lembro perfectamente, “isto
é dinamita”. Se Nietzsche dixo en
algunha ocasión que o verdadeiro pen-
sar consistía en dinamitar, en Badiou se
observaba nidiamente, desde unha
perspectiva totalmente oposta ao “tolo
de Turín”, por suposto. 
P. ...
R. A partir dese momento exacto
comecei a pescudar todo o referente a
Badiou, a súa ruptura con Althusser e
ao grupo intelectual e militante que se
configurou arredor del. De feito, elixín
como traballo para a materia de lóxica
nos cursos de doutoramento o concep-
to de modelo, baseado nun texto de
Badiou para Cahiers pour l’Analyse, e
desde entón (1980) até hoxe continuei
a estudalo con puntualidade. Comecei
unha correspondencia máis ou menos
regular con el, coñecino persoalmente
a finais da década dos 80, e sempre se

mostrou amistoso comigo e moi xene-
roso con Galicia. Ti mesmo sabes da
súa colaboración –algunhas veces con
textos inéditos no propio francés- para
A Trabe de Ouro, por exemplo.
P. Cales serían, na túa opinión, os
tres ou catro trazos que caracteri-
zan o seu pensamento e que o sin-
gularizan con respecto ao resto do
pensamento contemporáneo.
R. Ante todo, unha concepción da filo-
sofía que racha co que el chama
“idade dos poetas”. Isto é fundamental,
porque dá razón de dous trazos abso-
lutamente singulares do seu pensa-
mento: 1) a de-suturación da filosofía
verbo do poema, e 2) –a partir do
requisito anterior– a constitución
dunha filosofía sistémica nova, que se
achaba ausente na historia desde
había moito, moito tempo. Non vou
dicir desde Hegel –aínda que algúns
autores así o consideran–, porque
quero manterme prudente. Intentarei
ser sintético. Badiou intenta reconstru-
ír a filosofía sendo consciente de que
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para tal tarefa cómpre abandonar os
presupostos heideggerianos (compar-
tidos pola filosofía analítica e o posmo-
dernismo), segundo os cales a verda-
de é unha categoría imposíbel e a lin-
guaxe o lugar privilexiado e decisivo
para o filosofar. Fronte a isto, Badiou
amosa que a filosofía é unha proposi-
ción de pensamento, non hermenéuti-
ca, e que relativizar o pensamento á
comunicación –facer da linguaxe, ou
do “xiro lingüístico”, para entendérmo-
nos– o horizonte constitutivo do pensa-
mento constitúe un erro que amais
conduce a consecuencias politicamen-
te dramáticas (non creo que sexa
necesario volver ao “caso Heidegger”).
Deste xeito, Badiou cumpriría hoxe o
papel de Platón fronte á sofística, ou o
papel de Descartes e Spinoza fronte
ás mauvaises idées, ou á relixión. 
P. Desenganchar a filosofía do
poema?
R. De acordo co dito, o realmente propio
da filosofía arestora é proporlle ao pen-
samento un punto fixo, algo incondicio-

nado, a saber, as categorías de verdade
e de suxeito. Existe unha ameaza con-
temporánea para a filosofía: a sutura-

ción. Particularmente a sutura ao poema,
operación que se remonta a Nietzsche e
que chega ao seu cumio con Heideg-

ger. “A filosofía non estivo á altura do
capital”, dinos Badiou para ilustrar verbo
do poder disolutivo e desacralizador
deste, sabémolo desde Marx. É preci-
so, xa que logo, de-suturala, xa que está
enganchada ao poema, como único
representante posíbel dunha determi-
nación a priori da experiencia, como
lugar preservado para a iluminación do
Ser. Hai algo así: un fetichismo litera-
rio que ocupou á filosofía. É o momen-
to de o denunciar para construír unha
filosofía digna de tal nome, de iniciar a
operación de-subxectivante da idade
dos poetas, que posúe o inmenso méri-
to de manter as categorías de verdade
e suxeito. Unha prevención importante
–para os descoñecedores desta ope-
ración, obviamente: non se trata de des-
prestixiar o poema, senón de subtraelo.
Badiou non só é un grande pensador
do poema, mesmo inclúe este como
condición ou procedemento xenérico
da filosofía, xunto á ciencia, a política
e o amor (en tanto pensamento do
Dous dos sexos).

Alain Badiou (esquerda) e
Francisco Sampedro.
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P. Unha das túas últimas achegas ao
pensamento de Badiou foi a tradu-
ción do Pequeno Panteón Portátil,
unha sorte de homenaxe de Badiou
aos seus interlocutores contempo-
ráneos. Que engade este libro ao xa
dito por Badiou?
R. En realidade só engade coherencia
ao seu pensamento. Quero dicir,
Badiou coida con escrúpulo a tarefa da
que veño de falar, a constitución da
filosofía como sistema. É iso, iso si que
é absolutamente novo. Trátase, abofé,
dunha idea nova que percorre Europa,
se me permites parafrasear ao Marx
do Manifesto. Porque, para alén –ou,
mellor dito, paralelamente– desa
empresa enorme (a recuperación da
filosofía como sistema) achamos a pro-
posición da hipótese comunista. E isto
é dunha importancia nuclear. Restituír
a idea do comunismo en tanto que
posibilidade real, non só intelectual. E
para facer tal, é preciso un axuste de
contas co pensamento. Entón, este
libro empraza a considerar a perspecti-
va do pensamento francés contempo-
ráneo xustamente desde a proposición
antedita. Non é un combate contra os
pensadores aí aludidos, non. É un
texto onde, a partir –como ben sinalas–
da “interlocución”, se demostra o posi-
cionamento activo da filosofía face
toda unha constelación que nos marca
ao final do século XX. A “galaxia” fran-
cesa que motivou a reactivación dun
pensar creador. Máis ou menos cabal,
pero en calquera caso creador. 
P. ...
R. Eu vexo nese libro un axir da paixón
activa –no sentido spinoziano– fronte á
clausura inaugurada pola sutura. En
definitiva, falando sobre esa aventura

do devir filosófico francés, Badiou
amosa o compromiso anovador na que
a Filosofía (si, con maiúscula) reamen-
ce para dignificar o mundo. E, sabé-
molo desde Kant, a filosofía sempre é
un campo de batalla, ou, para expresa-
lo con rigor, un Kraftfeld, un campo de
forza. De aí que na interlocución se
derive a enunciación. Coherencia, en
suma. Dialogando e pelexando é como
se introduce a verdade. Non son
comentarios sobre eses autores, é
moito máis que iso. É a posta en circu-
lación da filosofía “prima” aliada coa
hipótese comunista, só coartada do
diálogo batallador.
P. Lacan, Sartre, Althusser,
Foucault, Derrida. Todos mortos.
Todos aqueles aos que lles debe “o
significado inhumano da palabra
filosofía” fronte a un panorama
actual de impostores. Un libro, por
tanto, de proximidades mais tamén
de distancias. 
R.  Totalmente. Fíxate no título, ante
todo. É un “panteón”. Unha caste de
“libro dos mortos” (ou o  Libro dos
Amigos de Otero Pedrayo). Hai amiza-
de, pero tamén axuste de contas. Hai
sinceridade. En absoluto se trata dun
“queda ben” cos desaparecidos.
Badiou ás veces ponse elexíaco, pero
sen dúbida non perde de vista a obriga
de situar, e resituar, o rol materialista

da filosofía. Por suposto, dependendo
de cada autor, se define unha posición
singular. Non cumpre o mesmo papel
Althusser ou Sartre –mestres recoñeci-
dos de Badiou– que Derrida ou
Deleuze. En todo caso, retomando a
túa pregunta, non contemplamos
impostores. Badiou é xusto, escrupulo-
samente xusto. Tanto como para ter
roto con Althusser –tomemos por caso,
e o caso non é trivial, porque estamos
ante a configuración do “mestre”, do
seu mestre, a quen o acusou de curu-
xa da noite do PCF (Partido Comunista
francés) con toda a carga que supón a
ruptura radical cun modo de pensar
que a fin de contas foi determinante
para el– e recoñecelo despois como
pensamento fundador, como para criti-
car con brillantez a representación hei-
deggerianamente arcaizante –do lado
Derrida– e a mentalidade anarquista
do desexo –Deleuze, nete caso. Non
obstante, intúese amizade. Xusteza e
amizade. Claro que si, acábalo de
denominar excelentemente: hai proxi-
midade e distancia.

A ruptura de Badiou con Althusser
estivo motivada por unha cuestión
política, non tanto intelectual. Badiou
–como Rancière, por outra parte, e
desde presupostos diferentes– ficaron
decepcionados pola permanencia de
Althusser no PCF, símbolo do revisio-
nismo. A linguaxe foi dura en ambos
os casos. “Kautskismo” foi a verba
menos agresiva que lle dirixiron. Todo
hai que dicilo: tanto Rancière –nun
espléndido artigo (“La Scène du
texte”), como Badiou, se reconciliaron
após da morte do mestre de ambos.
Badiou chega a designar a Althusser
como “heroe intelectual”. 
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