
αισθητικος 
 
Das un paseo nun día de xaneiro soleado e sentes a calor na túa cabeza. É 
un bo día en todos os sentidos porque confórmaste co ceo, os páxaros, 
árbores e demais vexetación, cos teus pasos sobre o rosa gastado, Non é 
pouco. Estás no paseo do colesterol, como lle din, despois de vir de máis 
abaixo nun dos lugares máis zen que coñezo no lugar onde vivo que non 
paran de machucar. Mais era un bo día, un día no que non estaba en 
Ribadavia, Sanxenxo, Nova Iorque, Istambul, São Paulo ou Cidade do Cabo. 
Estaba polos arredores da miña cidade como en moitas ocasións así estou e 
levaba a miña pequena cámara, como case sempre levo cando paseo pola 
miña cidade ou noutros lares. 
 
Ao chegar á altura dunha morea de graffiti á esquerda lindando coa estrada, 
case chegando á estación de autobuses que será, en pouco tempo, ubicada 
noutro lugar coa estación de tren, reparei e percibín formas, cores, sombras e 
outros estímulos que me fixeron parar e comezar a realizar fotografías 
compulsivamente. Dábanse distintas coincidencias para que esa percepción, 
gracias aos estímulos que comento, fixeran que se apoderaran de min. Era un 
día fermoso, a sensación de liberadade en min era alta ou moi alta. O sol 
iluminaba a esas horas dunha maneira moi especial todo e as partes que 
tocaba. Os graffiti en si mesmos como obras que forman todos non me 
interesaban (non me interesan, normalmente) Interesábanme as formas que 
compuñan as partes que o meu cerebro percibía e que consideraba 
remarcables. Era a miña percepción debido aos estímulos que provocaban, 
como digo, o sol formando luz e sombras nas vexetacións que foran 
superpoñéndose ao graffiti mesmo. A miña sensibilidade, e digo miña, aínda 
que está, claro está, condicionada polas miñas experiencias e a cultura na 
que me formei e formo, respondía a eses estímulos e enmarcaba coa cámara 
as formas, texturas, sombras, cores, vexetacións etc formaba novos todos 
partindo de partes que percibía máis interesantes que os todos que 
supostemente quixeron abranguer xs graffiteirxs. Tampouco son exactamente 
detalles, microvisións que ás veces, non moitas, si retrato. Neste caso había 
algo como unha procura do pictórico a través da pintura xa feita pero con 
moitos novos elementos que se unían, fundían ou separaban entre si. Fixen 
unha cantidade enorme de fotografías, moitísimas máis das que se expoñen 
porque era case incapaz de parar. Percibía e vía en custión de poucos 
minutos unha e outra e outra e unha fotografía máis. Dalgunha maneira esa 
percepción embriagábame mais o único que facía esa embriaguez era querer 
beber máis daquelas fontes co sol na cabeza. Suxestivas formas, pintura, 
suxestivas cores e texturas percibidas co sol, vexetación caendo dos muros, 
algunha pintada iluminada tamén logrando unha apariencia realmente 



fascinante. Iso é αισθητικος a percepción e sensibilidade quizais subxectiva, 
penso que tamén obxectiva no sentido de experiencia e cultura á que aludía 
antes que entra polos ollos e poros e que nos produce todo tipo de 
sensacións, neste caso para min completamente agradables e tamén, no meu 
caso, que me incita e consegue facerme actuar para captala e poder admirala 
a través da miña cámara e a través da memoria coa sorte de poder gardala e 
agora mostrala da maneira que eu a captei que seguramente non terá que ver 
como a percibas ti, entre outras cousas, porque non estabas alí, porque 
quizais a túa percepción non se estimularía co que a miña se estimula ou 
simplemente porque o todo que fotografiei foi reducido a menos tomas e 
están nun contexto que non é para nada semellante a aquel do 10 de xaneiro 
de 2019. 
 
Borracho de estímulos e de percibir formas e crear formas-todos seguín 
camiñando (supoño que facendo algunha foto máis doutras cousas) Ata que 
cheguei ao final do camiño do paseo do colesterol e me atopei con algo que 
leva moitos anos aí e que me fai sentir cousas moi negativas. Percibo berros 
de animais a piques de ser sacrificados, percibo o olor deses animais e dos 
seus desfeitos e eses estímulos, esas percepcións imprimen na miña 
sensibilidade todo o contrario ao que sentira algo máis atrás e reparo, ao 
pasar ese lugar, nunha pintada que denuncia o malestar e o malmorrer deses 
animais e a fotografío. E aínda que non teñen que ver, en principio, as tomas 
que percibira máis atrás con esta pois eu uno as dúas e penso nelas nun todo 
ou algo semellante. 
 
αισθητικος é o nome que lle din á exposición e dinllo non por capricho. Vén 
sendo en grego clásico esa percepción e sensibilidade da que falaba. 
Ademais acabou derivando na palabra estética que para os días nosos non 
ten que ver, en principio, do que estou falando (algo si) E a partires do século 
XVIII esa palabra, digámolo así, converteuse nese concepeto de beleza etc 
que é maiormente empregado nos nosos días. Eu podo percibir moitas 
cousas, infinitas cousas, provenientes de infinitos estímulos que completo ou 
non. E percibo beleza e percibo todo o contrario. Ese matadoiro é todo o 
contrario para min. Entón meteríamonos a falar de vida/morte eros/thanatos 
ou, claro está, ética/estética. Eu penso que deberíamos ter outra ética cos 
animais. Porque parece ser que elxs tamén perciben, sinten e están rodeados 
de estímulos na natureza que deberíamos compartir todxs procurando a 
beleza e a vida. 


