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Capítulo 5 

O Universo e os seus arredores 

Ao home non lle basta con formar parte da realidade: necesita ademais saber 
que está nun mundo e pregúntase inmediatamente como será ese mundo no 
que non só habita senón do que tamén forma parte. Porque en certo sentido 
ese mundo perténceme (é o meu mundo) pero tamén eu perténzolle, a 
especie humana enteira perténcelle e brotou del como calquera outro dos 
seus compoñentes. Que é un «mundo»? Unha contorna de sentido, un marco 
dentro do cal todo garda certa relación e resulta relevante de modo explicable. 
Para empezar, a idea de «mundo» ten varios niveis, desde o máis próximo e 
aparentemente trivial até o máis abafador e cósmico. No banzo máis baixo 
está o que cada un adoitamos chamar coloquialmente «o meu mundo» ou 
mesmo «o meu mundillo», é dicir o ámbito da familia, o grupo de amigos, o 
lugar de traballo e os de diversión, os recunchos que nos son máis usuais ou 
máis queridos, o fogar. Un chanzo despois está o meu ambiente social e 
cultural, os que son «coma eu» aínda que eu apenas os coñeza ou non os 
coñeza en absoluto. Sigo subindo e paso polo meu país, a comunidade 
nacional á que pertenzo, a área internacional na que a miña comunidade se 
integra, a humanidade incluso cuxa condición simbólica comparto, o mundo 
do humano. Logo saio xa do mundo afectivo, sociolóxico, especificamente 
humanista e paso á escala planetaria: o meu «mundo» é esta Terra na que 
nacemos e morremos, o planeta azul de mares e selvas no que convivimos 
con tantos outros seres viventes ou inanimados, o que o bo de E. T. chamaría 
(no caso de ser «T.» e non «E. T.») conmovedoramente «a miña casa!». E 
máis aló tamén é o noso mundo o sistema solar, xa parcialmente visitado por 
exploradores ou instrumentos humanos, e a Vía Láctea á que o noso sol está 
adscrito. Despois o mundo segue desbordándose cara ao xigantesco, o 
remoto e o descoñecido, cárgase de novas estrelas, galaxias, nebulosas, 
buracos negros, materia e antimateria... ata que deixa xa de ser «mundo» e 
convértese en universo. O lugar no que están todos os lugares, o ámbito que 
abarca canto existe, sobre a inmensa maioría do cal por certo nada sabemos. 

Non é vertixinosa esta sucesión de «mundos» cada un dos cales está dentro 
doutro máis amplo como as bonecas rusas ou as caixas chinesas? Do meu 
cuarto de estar ou a cafetaría onde almorzo até os confíns do espazo sideral, 
cuxo suposto silencio espantaba a Pascal, segundo confesou este 
atormentado pensador do século XVII! Do meu «mundillo» ao universo de 
todos e de todo! E o máis notable desta sucesión de mundos, devandito sexa 

de paso, é que os máis estreitos e reducidos son con todo os que vitalmente 
máis me importan. Preocúpame moito máis o escape de gas na miña vivenda 
ou o terremoto no meu país que as colosais conflagraciones dos astros cuxo 
resplandor tardará séculos en chegar até os observatorios da Terra... se é que 
chega algunha vez! Pero a pesar desta perspectiva irremediablemente 
provinciana, non deixo de ser consciente tamén de que formo parte do 
Universo con maiúscula. E non menos irremediablemente pregúntome cousas 
sobre el: de que está feito?, é finito ou infinito?, como empezou?, acabará 
algunha vez?, estaba previsto que nós, os humanos e por tanto eu mesmo, 
aparecésemos un día en tan fabuloso decorado? Etc., etc. 

(…) 

Os filósofos e os científicos expuxéronse ao longo dos séculos tantas 
preguntas sobre o universo (é dicir, sobre o conxunto da realidade, desde a 
que nos é máis próxima e coñecida até a máis afastada e ignota) como a 
enormidade do tema merécese. Algunhas cuestións concretas, por exemplo a 
composición química da auga ou a órbita da Terra en torno ao sol, recibiron 
respostas suficientemente válidas pero outras máis xerais seguen abertas a 
pesar do que adoitan crer algúns científicos tan despistados como optimistas. 
Refírome ás preguntas cosmológicas, aquelas que tentan desentrañar o que, 
como e para que do universo no seu conxunto. A risco de simplificar, creo que 
son principalmente tres, aínda que cada unha delas pode subdividirse en 
moitas outras: 

a) Que é o universo? 

b) Ten o universo algunha orde ou designio? 

c) Cal é a orixe do universo? 

(…) 

Cal é a orixe do universo?  A terceira gran pregunta refírese á causa inicial 
desa realidade universal, sexa unha e finita ou infinitamente plural, tanto se 
está ordenada en si mesma coma se só o está en parte ou somos nós quen a 
ordenamos ao noso modo ao observala. De novo neste caso volven darse os 
paradoxos que carrexa formular sobre conxuntos enormes ou sobre o infinito 
as preguntas que resultan perfectamente asumibles a menor escala. Estamos 
afeitos preguntar a causa ou causas orixinarias dos seres que nos rodean e 
responder de modo bastante aceptable: a orixe causal das Meninas é 
Velázquez, esta árbore provén da semente que eu plantei hai anos, a mesa 
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fíxoa o carpinteiro e eu mesmo fun procreado pola fecundación dun óvulo da 
miña nai por un espermatozoide do meu pai. A pregunta pola orixe causal de 
algo podería transcribirse groseramente así: de onde vén iso que está aí? O 
que queremos saber é a partir de que chegou a ser o que antes non era: 
buscamos ese obxecto ou ser anterior sen cuxa intervención nunca se dese o 
que agora temos ante nós. Damos por suposto que todo debe ter unha «razón 
suficiente» para chegar a existir, por dicilo coa terminoloxía de Leibniz. Agora 
ben, se todo ten a súa causa, non debería tamén haber unha Causa de todo? 
Se soa sensato preguntarse o porqué da existencia de cada cousa, non será 
tamén sensato indagar o porqué do conxunto da existencia universal de 
cousas? Ou, por dicilo ao modo en que Heidegger o expuxo no noso século, 
por que existe algo e non máis ben nada. Cal é a causa da existencia en 
xeral? 

Como noutras ocasións en que formulamos sobre o Todo a pregunta que 
estamos afeitos responder sen maiores dificultades sobre a parte, a procura 
da Causa de todas as causas sómenos de inmediato na vertixe intelectual. 
Adoitamos considerar que, por definición, as causas teñen que ser distintas 
aos seus efectos e anteriores a eles. De modo que a Primeira Causa do 
universo ten que ser distinta do universo e anterior a el. Agora ben, 
precisamente o que entendemos por universo é o conxunto de todo o que 
existe na realidade. Se a Causa Primeira existe na realidade, debe formar 
parte do universo (e por tanto cabe preguntarse tamén respecto dela: cal é a 
súa causa?); se non existe na realidade, como pode actuar? Claro que 
tampouco renunciar a unha causa primeira déixanos do todo teoricamente 
satisfeitos. Podemos razoablemente asumir que o universo (é dicir, o 
encadenamiento perpetuo de causas e efectos) existiu sempre e por tanto non 
comezou nunca. Á pregunta por que existe «algo» e non máis ben «nada»? 
responderemos tranquilamente: e por que debería estar a «nada» antes do 
«algo»?, seica coñecemos algunha ocasión na que houbese «nada»?, de 
onde sacamos que puido certa vez non haber «nada»? Nos inicios da filosofía 
o grego Parménides compuxo un poema que segue sendo quizá a reflexión 
máis profunda e enigmática da que gardamos noticia. Alí di que sempre hai 
algo, hóuboo e haberao, é dicir que o «hai» é único para todo o que existe e 
nin se fai nin se destrúe, a diferenza das cousas que hai, todas as cales -
grandes ou pequenas- aparecen e desaparecen. Ese «hai» (traducido polos 
comentaristas como «ser» ou «o ser») non é ningunha das cousas que hai nin 
pode pensarse sen elas senón que permite pensar a cada unha porque é o 
que todas teñen en común: un perpetuo aparecer e desaparecer que nunca 

desapareceu nin desaparecerá. O ser non é nada sen as cousas pero as 
cousas non «son» sen o ser. As implicacións e interpretacións do poema de 
Parménides ocuparon a todos os metafísicos desde entón até os nosos días... 
e seguro que seguirá facéndoo mentres os homes sigan sendo capaces de 
reflexionar. Pero tal reflexión non desvanece senón que agrava as nosas 
perplexidades. Porque se cada cousa existente ten a súa orixe noutra e á súa 
vez é causa doutras máis nun proceso infinito, é dicir que non ten comezo, 
como pode chegar até nós? Como pode ter efectos agora unha serie causal 
que non comezou propiamente xamais? Somos capaces de concibir o tempo 
sucesivo da causalidade «menor» que coñecemos dentro da duración infinita 
da causalidade universal que nin empeza nin acaba? 

(…) 
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Da que pensar… 

Por que os humanos necesitamos un «mundo» no que vivir e non só a realidade? Cales 
son os diferentes tipos de «mundo» nos que habitamos? Como se ascende dun a outro? (…) O 
universo é ante todo «cosmos» ou «caos»? Existe unha «orde» no universo? Podemos desligar o 
concepto de «orde» das nosas necesidades e intereses? Pode estar o que chamamos «orde» do 
universo determinado pola nosa forma de coñecer ou mesmo pola nosa forma de existir? Pode a 
causalidade que nos di de onde provén cada obxecto ao noso alcance aplicarse ao universo 
enteiro? É inexplicable que haxa «algo» e non máis ben «nada»? Resolve acudir a Deus as nosas 
inquietudes teóricas sobre a orixe da realidade universal? É o universo semellante a un reloxo, 
que necesita o seu reloxeiro? Resolven o big bang ou as demais respostas dos astrofísicos o 
problema da orixe do universo? Se o universo é unha gran Cousa, por que non pode ser como o 
resto das cousas que coñecemos? 


