
F ronte ao carácter espectral e
caótico do mundo, a idea de

orde revélasenos como unha cons-
tructo fundamental no asentamento
da humanidade sobre a terra. Fomos,
de vagar, construíndo unha casa
asentada na seguranza, na harmo-
nía, imitando aquilo que o mundo
natural ten de contrario ao caos e aos
fantasmas. A isto contribuíu o núme-
ro e a posterior certeza hegeliana de
que ‘o real é racional’. Podemos ir
reconstruíndo os pasos que nos
levan a un mundo en que a idea de
orde ameaza con derrubar o aconte-
cer, mesmo facendo presunción do
caso. A necesaria xenealoxia da
orde do mundo, a reconstrucción de
como esa orde foi imperando pouco
e pouco entre os humanos, é o que
se tenta levar a cabo neste A Música
Das Esferas. 

Dinos o autor, o poeta, ensaísta
e editor Carlos Lema, na primeira
páxina do libro que “Platón puido
presentar no Timeo a parte decisiva
da súa cosmogonía como un acto
retórico, de traslación no que a lin-
guaxe emprega a analoxía coa fina-
lidade de dispoñer o mundo nunha
orde que o faga abarcable, próximo,
para que deixe así de ser alleo e
ameazador”. Vemos como a analo-
xía e a retórica forman desde o inicio
dun proceso de metaforización do
mundo a partir da linguaxe que pro-
cura a explicación do mundo.

Trátase, por tanto, de ver de que
maneira a Idade Moderna foi tradu-
cindo as ideas do mundo antigo,
desde o cristianismo ao platonismo,
adaptándoas á Ilustración e á idea
do saber científico como saber ver-

dadeiro. Lévasenos, por tanto, de
viaxe: desde a Grecia antiga á
Revolución Francesa, desde os mitos
e a descrición do mundo no Timeo,
desde a teúrxia e a teoloxía dos pri-
meiros séculos da Era Cristiá, desde
Agostiño de Hipona e Descartes ao
culto do Ser Supremo na Francia de
Robespierre, “trázase aquí o percorri-
do da idea de orde aplicada ao
mundo cunha finalidade transcen-
dente; búscase a procedencia dese
poder que lograr reducir todo aconte-
cer á inconsistencia”.

Desde aletheia como verdade,
constituída por oposición ao esque-
cemento (o argumento de Heidegger
do Letheo como o oposto á  a-
letheia), á idea da ciencia como
arquivo de verdades irrebatibles, hai
un longo percurso que o autor se
encarga de segmentar, desde a fres-
cura e a transparencia dunha prosa
amena e eficaz que non evita, porén,
a profundidade.  

Dísenos nas páxinas finais: “o
malestar que produce o progreso
non é malestar polos resultados
senón pola indeterminación do seu
curso, que carece de puntos sinala-
dos previamente, nin fins interme-
dios nin fins últimos”. Libro certa-
mente recomendable para todo tipo
de públicos, e que nos sitúa no
debate actual dos límites da ciencia
e as necesarias limitacións da cien-
cia ante os dereitos humanos. E
que, tamén, nos axuda a compren-
der canto de humano hai tamén
nesta vontade titánica de compren-
der o mundo até a súa derrota final
e definitiva. Unha loita nin máis nin
menos que co infinito.

As metáforas do mundo
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ENSAIO Un libro que aborada as limitacións da ciencia ante os dereitos humanos,
e axuda a entendermos canto de humano hai na vontade de entender o mundo.
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Trátase, por tanto, de ver
de que maneira a Idade

Moderna foi traducindo as
ideas do mundo antigo,
desde o cristianismo ao

platonismo, adaptándoas
á Ilustración e á idea do
saber científico como
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