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ADRASTEA

Eros and Ananke working hand in hand 
John Banville, The Infinities

Lembro a primeira vez que escoitei falar da obra Thes-
aurus. Hai xa un tempo. Ánxela falara comigo para pre-
guntarme acerca dunha figura moi particular, Ananké 
(Ἀνάγκη), unha das protogenoi gregas, das protodeidades 
primarias, anteriores ao nacemento dos deuses olímpi-
cos, figura ademais importantísima na relixión mistérica 
órfica. Lembro que Ánxela estaba a indagar no misterio 
que esa figura contén, tamén –polo que ela me dicía– na 
forma en que esta aparece materialmente na nosa vida, 
no modo en que enfocamos o vivir e tamén na maneira 
en que o noso coñecemento adquire feitura e dimensión. 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2020 e 
con motivo da presentación de “Thesaurus” de Ánxela 
Blanco o vindeiro 25 de xuño de 2020 no Teatro Rosalía 
de Castro de A Coruña, convidamos ao filósofo, escritor e 
editor Roberto Abuín á elaboración deste Pre-Texto. 

Roberto Abuín é filósofo, escritor e editor. Estudou filoso-
fía na Universidade de Santiago de Compostela e antro-
poloxía na Unitierra de Oaxaca. Foi un dos iniciadores e 
tamén director literario da editorial mexicana Almadía 
e tamén foi membro fundador de Axóuxere Editora, da 
que actualmente é un dos seus editores e coordinadores 
da residencia de pensadoras/es e escritoras/es que Axóu-
xere Editora xestiona xunto co Concello de Rianxo e a 
Deputación da Coruña na aldea rianxeira de Brión. Entre 
outras cousas, ten publicado Ogham, ou arredor da es-
crita (2017), Todo ser humano é un artista (2020) e Orfeo 
canta. Iniciación, signo & retorno (2018), libro a medio 
camiño entre filosofía, poesía e narrativa que abre un ho-
rizonte anovador de pesquisa filosófico-literaria. Está in-
teresado na relación entre filosofía e literatura, así como 
no diálogo entre prácticas cognitivas, formas de vida e 
creación artística.
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Ananké era o modo no que os antigos gregos nomeaban 
algo relativo ao destino, á necesidade que guía e deseña 
todas as cousas, todos os eventos. Ananké refería tamén 
o inevitable dos sucesos. Por iso os latinos traducirán o 
termo por Necessitas e mesmo por Fatum, como nomes 
da divindade aplicados a dous aspectos da mesma. Actual-
mente aínda esa influencia latina a temos na nosa lingua 
cando falamos do inevitable fado dun ser. Recordo que 
aqueles cuestionamentos que Ánxela tiña, e que me resul-
taban tan estimulantes, farían espertar nos meus dentros 
unha pregunta que curiosamente nunca antes me fixera. 

A pregunta era moi sinxela: ¿como coñecer a esencia in-
terna –o poder concatenante– que guía o (meu) destino? 
Xa non unicamente esa común cuestión de tentar coñe-
cer a certeza dos meus pasos no mundo, non, xa non era 
iso; era outra cousa: ¿como coñecer o propio ser daquilo 
que é destinado? Cuestión que naturalmente apuxa cara 
a personalización desa interrogación, é dicir, ¿acaso aqui-
lo que se destina, aquilo que aparece no vivir dun como 
realidade efectuada é coñecible anticipadamente? A advo-
cación agoreira dos tempos pasados tíñalle gran respecto 
a esa posibilidade anticipatoria que os videntes ou os sig-
nos imprevisibles mostraban no mundo. Mais se nos po-
sicionamos como materialistas estritos e pensamos que o 
azar –ou acaso a mecánica complexa do cosmos– alumea 
segundo a segundo a existencia, a pregunta viría sendo: 
¿como coñecer algo sobre aquilo que indefiniblemente 
acontece e se destina, incluso acausalmente? En calquera 
das formas en que a formulación da pregunta se dea, pre-
guntarse por Ananké é preguntarse, en efecto, polo des-
tinarse das cousas e das situacións. Tamén podemos dicir 
que quen busca a Ananké está a buscar o seu propio des-
tinarse, o seu propio acontecer como ser no mundo. Pero 
un tipo de procura do destino pode que moito máis inxel 
e primaria cá da mera representación social que de nós fa-
cemos como persoas ou cidadáns. Secasí, se para os órficos 
a protogenos Ananké era importante, no meu entender 
érao precisamente porque ela, como forza primordial que 
conduce os eventos do mundo, acolle simbolicamente en 
si o primeiro impulso que o caos arcano insire no real: o 
desexo.

Ananké ben podería ser outro modo de pronunciar a 
palabra desexo.

Desde os tempos antigos, e máis en especial desde que 
os deuses se comezaron a converter en conceptos usables 
para o despregue existencial, Ananké asociouse moi di-
rectamente co seu complemento necesario: o tempo que 
arrasa con todo, Krónos (Κρόνος); e de igual xeito con 
Adrastea (Άδράστεια). Adrastea era unha ninfa cretense, 
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de refinada beleza, sabio consello e presenza acubillante. 
Esa figura, asociada coa palabra didráskein (διδράσκειν) 
que supostamente sinalaría a imposibilidade de sub-
traerse do seu dominio, por ser imposible fuxir da súa 
influencia, na oculta relación que mantén con Ananké 
fálanos dun ente no que a culminación material do dese-
xo se consuma: a forma articulada e coidada como pre-
senza arelada. Adrastea sería a forma consumada dun 
desexo que se cristaliza e fai realidade.

Se buscamos a Ananké, en certo modo estamos buscando 
–podemos pensalo a partir desta reflexión– a forma ma-
terial dun desexo consumado, reificado, dinamicamente 
incluso, a través do crepitar intensificador do que adqui-
re representación bela, diso que participaría presumible-
mente dunha certa orde ou simetría, diso que consuma 
a agradable sensación de equilibrio e paz. Se Ánxela es-
taba a procurar xa hai tempo na visión pronunciadora 
de Ananké e a súa cristalización dalgún tipo nunha obra, 
na que ademais o corpóreo, o tesouro (thesaurus) do cor-
póreo brilla como realidade consumada no desexo, nesa 
configuración determinada do corpo presentándose con 
poder e paixón, é innegable pensar que ela estaba a bus-
car, sen sabelo ao mellor pero guiada polo fondo incons-
ciente da súa alma, desa psykhé retornante que a nutre, 
a silueta e a dinámica articuladora de Adrastea. Ánxela 
procuraba talvez a Adrastea propia, aquela que fornece a 
vida con coñecementos e sensacións realizados corporal-
mente como un vivir pleno. Non esquezamos que a ninfa 
cretense sintetiza en si a perfecta ordenación do visible, 
a organización mesmo modélica das estruturas que se 
desenvolven mundanamente, é dicir, Adrastea fálanos 
da organización visible do cosmos, do cosmos como un 
corpo ordenado. Adrastea, polo tanto, podemos dicir que  
simboliza o corpo de Ananké, é a súa forma desexada, 
mesmo a forma na que Ananké quixo consumar a di-
vinización da súa potencia como materia en despregue. 

Mais procurar o corpo de Ananké ten que ver cunha 
certa viaxe ao mesmo interior do tempo destinado a ser 
para cada un dos mortais. Procurar ese corpo ten que 
ver tamén con procurar o άγραφος θησαυρός, ágraphos 
thesaurós, o tesauro non escrito, o tesauro non inscritu-
rado no mundo, non dito ou categorizado, ese que habita 
baixo a pel ou superficie da forma cristalizada. Porque a 
forma só é un chanzo no camiño cara ao destinado a ser 
plenamente. Así, un pensa que no florecemento sublime, 
ou incluso extremo, de Ananké, no seu intensivo apare-
cer concatenante, que atravesa arrastrando o tempo de 
todo transcurso e de todo devir, o desexo adquire por for-
za a dimensión tráxica do inorgánico, daquilo que Gilles 
Deleuze e Félix Guattari chamaron corps sans organes, 
corpo sen órganos, ese punto de intensificación máxima 
na que o orgánico queda atravesado por unha imperso-
nalidade, por un terceiro factor ou aspecto. 
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Ese terceiro factor que atravesa o corpo podería ser o des-
tino singular dun ente. Ese destino singular dun ente que 
é a liberación propia que cada ser contén no mesmo pun-
to da súa existencia como ser con vida. Ese destino singu-
lar e propio que é liberador sería a Adrastea que somos, o 
desexo coagulado como consumación da necesidade que 
nos atravesa, da Ananké protogónica que nos vencella co 
máis primordial, co escuro e potencial caos desde o que 
todo comeza a xermolar, recorrentemente, de novo, mes-
mo cando todo parece xa consumado e esgotado.

Na historia que coñecemos dela, Adrastea coida de Zeus 
ante o titánico Krónos, ese tempo devorador que destrúe 
todo ao seu paso. Rea confírelle a misión de coidalo en 
Ida, no monte no que Zeus pasará a súa infancia. Adrastea, 
cinto protector, coidadora, ninfa da atención mínima cara 
ao que nos abre á impersonalidade tanto como ao destino 
propio, déixalle ao cativo Zeus unha esfera (σφαιρα, sphaí-
ra) para que se entreteña e xogue. A esfera da creación ou 
incluso a condensación completa do cosmos. Nesa esfera, 
de xeito semellante á antiga concepción da alma como 
infinita e imposible de coñecer por enteiro, pode que de-
bido á súa probable condición non euclidiana, están con-
tidas todas as sendas do creado, a fulxente continxencia 
está aí, nese hipercaos sumamente refinado contido nun 
punto que o futuro administrador do cosmos consagrará 
coma un xogo, o xogo olímpico, pois finalmente o cosmos 
e todos os entes contidos nel non deixan de ser un xogo. 
O xogo do destino propio de cada ente nunha danza que 
conecta progresivamente cada forma de desexo nun dese-
xo común.

Non é de estrañar, xa que logo, que unha das cousas que 
máis lembro da primeira vez que Ánxela me falou do seu 
proxecto foi a da presenza subterránea e constante do 
xogo en todo o proxecto, na súa concepción do mesmo. 
Non debe estrañarnos pois a alma de Ánxela é adrasteica, 
como a de todos nós, pero nela circundada polo misterio 
da oficiante, de quen desenvolve en si a dramática colec-
tiva e a representa como factor de liberación común. Non 
me estraña que ela, Ánxela, desde o comezo fose coma 
unha Adrastea que nos introduciu nos xogos do cosmos, 
neses xogos nos que cada un de nós atopará o lugar que 
lle corresponde, dado  que o oficio ou rito, a cerimonia ou 
liturxia pola que o corpo adquire a súa transmutación e, 
ao mesmo tempo, cristalización plena, é dicir, a cerimonia 
catártica pola que o corpo devén destino é un xogo sen 
regras no que unicamente o caos, como sinatura do im-
posible de determinar, dispón un taboleiro e unhas regras 
que nacen da pura absorción da forma bela no abismo da 
beleza ininterrompida e absoluta.



pre-texto número 61, publicado o 22 de xuño de 2020.

Este texto foi escrito por Roberto Abuín para o Proxecto de 
Programación Expandida do TRCDanza 2020 e a súa liña de 
publicacións denominada “PreTextos” na que un profesional é 
convidado a poñer en contexto a obra dun determinado artista 
convidado ao programa TRCDanza, o programa estable de dan-
za do Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.
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Determinar o noso desexo ou o noso destino, abrir as por-
tas á confección perfecta do modelo descritivo dun corpo, 
o tesauro último, encontra sempre o límite que Ananké 
debuxa, cando nos murmura delicadamente: «Destínate 
como o que o destinado a ser compón, ábrete asemade ao 
imposible de fender, escoita o tesauro non inscrito, debu-
xa tamén o símbolo completo do labirinto no teu peito e 
comeza a danzar; sobre todo iso: comeza a danzar».

Hai unha danza que na Creta de Adrastea se representa-
ba, aínda hoxe é unha danza común nesa illa, unha danza 
con fondo sentido catártico. A danza do géranos (γέρανος), 
da grúa. Comentaban algúns que Teseo saíra do labirinto 
con Ariadna danzando a danza do géranos, despois de dar 
morte ao Minotauro. Outros comentaban que fora a con-
memoración simbólica da liberación do labirinto, danzan-
do de xeito ritual ao final. Hai mesmo outros que dicían 
que labirinto e pista de baile eran a mesma cousa, e a 
danza creaba e descreaba ese territorio labiríntico de mo-
vementos e bailes. A danza, daquela, como a construción 
do labirinto e a transformación emancipadora do mesmo. 
Face e contraface do complexo, na danza está a chave que 
cristaliza o soño de Adrastea como xogo materializado no 
mundo. Sendo así, a danza liberadora representa en to-
dos os niveis a saída do oclusivo ou fecho cara ao infinito 
e libre. No infinito contense o desexo puro da forma na 
súa clara manifestación: o posible, o impensado, o novo. 
Ánxela dánzanos un géranos que nos fai saír de toda for-
ma de labirinto instaurado sobre nós e mesmo coñecelo 
fondamente. Ánxela habita no símbolo puro de Adrastea, 
no seu xogo circular e incesante, nesa culminación lúdica 
que Ananké advén no mundo como un territorio de soño 
e marabilla.


