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Leo Bersani és 
professor emèrit de francès a la 
Universitat de Berkeley 
(Califòrnia). Especialista en 
literatura, psicoanàlisi, arts 
visuals i sexualitat, és autor de 
diversos llibres, entre els quals 
destaquen Homos (Harvard 
University Press, 1995) i 
Caravaggio’s Secrets (MIT 
Press, 1998), del qual és 
coautor amb Ulysse Dutoit. En 
aquesta obra, Bersani i Dutoit 
fan una lectura psicoanalítica 
dels retrats de Caravaggio i 
estudien les temptatives de 
l’artista barroc de moure’s més 
enllà de les relacions basades 
en la fascinació paranoica cap 
a un espai que proposa una no-
relació, una sensualitat 
desproveïda d’erotisme la 
radicalitat de la qual ofereix, 
actualment, una proposta de 
repensar i fins i tot reinventar 
la noció de comunitat. 

 
 

 
 
 
Pregunta: A Caravaggio’s Secrets analitza els tipus de 
relacionalitat implícits en l’obra de Caravaggio. El procés 
de percepció hi figura com una complexa encarnació de les 
formes de socialitat. La relacionalitat té dues dimensions: 
l’epistemològica i la social. Totes dues es relacionen amb 
un antiessencialisme radical. Pel que fa a l’art, la 
relacionalitat no és un acte de representació, sinó més aviat 
quelcom generat per les formes de socialitat implícites en 
les obres o que produeixen les obres. D’alguna manera, 
l’art és una “màquina relacional”. En aquest llibre ha escrit 
que l’art il·lumina la relacionalitat perquè immobilitza les 
relacions temporalment i heurísticament. ¿Com es pot fer 
una lectura política de l’acció de l’espectador i el tipus de 
relacionalitat implicada? 
 
Respuesta: Sovint m’han demanat que especifiqui les 
conseqüències polítiques dels nostres intents de formular –
d’acord amb la demanda de Foucault– “noves formes 
relacionals”. Malgrat tot, ha de quedar clar –encara que només 
sigui a partir de la descripció breu i precisa que ha fet d’aquest 
projecte– que unes especificacions “polítiques” excessives i 
prematures podrien desbaratar fàcilment la nostra obra. No hi 
pot haver cap canvi polític eficaç i durador sense una 
reconfiguració del camp relacional que constitueix la base de 
qualsevol socialitat. Ens sembla necessari començar per 
preguntarnos sobre la manera com la nostra cultura formula les 
relacions. No únicament les relacions intersubjectives, sinó 
també les relacions entre el que és humà i el que no és humà. 
Qualsevol cultura promou, d’una manera més o menys 
deliberada, el que anomenaríem uns certs estils de moviment en 
l’espai. Hi ha una cosa fonamental en l’educació del subjecte 
humà: la manera com s’ensenya la persona a acostar-se als altres 
o a apartar-se’n. ¿Com neix la socialitat més complexa d’aquestes 
“lliçons de mobilitat” i, més específicament, de la manera com 
una cultura defineix, valora i jerarquitza la diferència i la igualtat, 
l’altre i l’igual? D’alguna manera es tracta de preguntes que ja 
són profundament polítiques, però, és clar, no proporcionen 
fórmules de governança fàcils d’aplicar. El que fa un moment he 
anomenat “lliçons de mobilitat” també podria rebre el nom de 
“formació en maneres de ser” (i aquest és el títol del nostre 
últim llibre). ¿Com som al món? No és una qüestió de 
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coneixements sobre el món, sinó d’un posicionament determinat 
de l’ésser humà a l’univers. Per expressar-ho d’una manera una 
mica esquemàtica: els conceptes de relacionalitat social s’han 
definit, si més no des de Descartes, donant prioritat als temes 
epistemològics per davant de les qüestions relacionades amb la 
naturalesa de l’ésser. D’acord amb Heidegger i la seva crítica de 
l’epistemologia cartesiana, invertim aquesta prioritat, si bé, 
evidentment, quan diem “ésser” no ens referim a una essència o 
una entitat ontològica, sinó a alguna cosa semblant a un principi 
d’interconnexió universal. Una reflexió moderna sobre l’ésser ha 
de ser conscient que no és una aproximació a la veritat 
metafísica; per contra, l’ontologia més adequada per a una era de 
la informació és la que identifica l’ésser com a relacionalitat, com 
el principi d’interconnexió assumit per totes les tecnologies de 
transmissió, així com per l’imaginari social que el pot refractar o 
el pot violar. 
 
P: En els seus escrits la relacionalitat és una negació de 
l’oposició epistemològica i dialèctica entre subjecte i 
objecte. No hi ha subjecte, sinó tan sols objectes sense cap 
mena d’interioritat psicològica. D’aquest punt de vista 
sorgeix un paradigma formal: el món de la relacionalitat és 
un món de formes. Un món relacional no té subjecte. 
¿Com s’ha d’entendre aquest formalisme? ¿Com es pot 
diferenciar del concepte habitual que defineix el 
formalisme com a ruptura de les condicions històriques 
amb vista a una mena d’etapa prepolítica? ¿És que la 
desaparició del subjecte significa la desaparició de la 
història? A més, pel que fa a la qüestió de la dimensió 
històrica de l’art, en els teus llibres, sobretot a Arts of 
Impoverishment, i també a Caravaggio’s Secrets, sembla 
que construeixis un discurs que s’allunya de les categories 
històriques tradicionals. ¿Com es pot articular l’acció amb 
aquest tipus de visió ahistòrica? 
 
R: Als Estats Units Caravaggio’s Secrets ha estat alguna vegada 
objecte de crítiques per les seves interpretacions “formalistes”. 
Però res no podria diferir més de les nostres anàlisis que un 
formalisme no històric. És cert que en tota la nostra obra 
afirmem la possibilitat d’un plantejament crític que sigui 
transhistòric i alhora transgenèric. Si podem veure el que ens 
sembla l’èxit històric més important de Caravaggio –la 
reconfiguració del camp relacional dominant en la seva cultura– 
és només perquè som en un context històric diferent del seu. En 
la seva obra hi ha sovint una tensió entre el significat tematitzat 
d’una pintura (proposat pels títols: La traïció de Crist, La mort de la 
Mare de Déu, etc.) i els significats que, a primera vista, són 
simplement espacials, com ara l’espai farcit de La traïció de Crist o 
el més enllà immens i indefinit que sembla que ens assenyalin les 
estructures en forma de ventall de Sant Joan Baptista amb un anyell. 
Sostenim que la percepció d'aquestes opcions visuals és un 
excel·lent punt de partida per a una reeducació relacional. 
Aquesta percepció depèn d'unes lectures rigoroses i detallades 
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de les pintures; unes interpretacions que, lluny de ser 
“formalistes”, participin des d'un punt de vista crític en una 
mobilitat formal que constitueix ni més ni menys que la ruptura 
de les jerarquies socials i espirituals efectuada per Caravaggio.  
 
P: En l'últim capítol d’Homos vostè planteja el rebuig de 
la sociabilitat com una opció cívica legítima. Esmenta un 
rebuig de la relacionalitat. El rebuig de les institucions ha 
estat una posició política adoptada per les minories per a 
rebutjar l'estat burgès modern i la ideologia liberal 
inherent al mateix. Aquest rebuig de la socialitat i les 
institucions suggereix “un espai marginal” fora d'elles. 
¿Què constitueix aquest espai marginal? ¿Com devem 
imaginar-lo i enfocar-lo?  
 
R: Per descomptat, des del punt de vista pragmàtic no existeix 
cap rebuig imaginable de la relacionalitat. El capítol d’Homos al 
que vostè es refereix col·labora discursivament amb el mític 
repudi d’allò relacional portat a terme per Genet a Pompes 
fúnebres, un repudi que es concreta socialment mitjançant 
l'adopció deliberada, per part de Genet, d'una ètica de la traïció 
repugnant però tal vegada necessària. Homos és un intent de 
pensar l'homosexualitat com un “espai marginal” inventiu des 
del punt de vista relacional, com una traïció al que podríem 
anomenar una subjectivitat  hegemònica a través de la pràctica 
d'una promiscuïtat sexual i social despsicologitzadora. Estar “al 
marge” d'aquesta subjectivitat és la condició prèvia per a una 
interconnexió amb el món que jo anomeno “homoidad” [en 
anglès: homoness].  
 
P: Així doncs, ¿cal entendre aquest espai marginal com 
una espècie d'esfera pública alternativa, o com un 
“contrapúblico subaltern”, d'acord amb la formulació 
clàssica de Nancy Fraser? ¿Se sent còmode amb aquest 
concepte?  
 
R: Malgrat aplaudir els assoliments socials concrets obtinguts 
per un determinat contrapúblic, a nosaltres ens interessaria 
preguntar si cadascuna de les esferes públiques alternatives imita 
el camp relacional de les forces socials a les quals s'oposa, o si es 
basa en una reconfiguració d'aquest camp. Sota el meu punt de 
vista, la queer theory, ara morta en Estats Units, constitueix un 
bon exemple d'un intent poc rigorós de construir un “espai 
marginal” políticament eficaç. La queer theory va ser una protesta 
amorfa contra els “règims del normal”. La 
deshomosexualització, que jo vaig criticar a Homos, va impedir a 
la queer theory connectar amb un “espai marginal” real, basat en 
certes pràctiques del cos que, al meu parer, estan carregades de 
noves possibilitats relacionals. La queer theory va tenir la 
perspicàcia d'adonar-se de com la cultura dominant imposa la 
normalitat sexual, però no va trobar res a dir sobre la manera 
que la sexualitat és productiva en allò relacional i allò polític. 
Antics teòrics de la queer theory es troben ara atrapats en la 
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polarització dels gais nord-americans entre els estudis d'una 
“subjectivitat gai” (de nou no sexual i furiosament 
antipsicoanalítica) i la cultura del barebacking [en anglès: relacions 
sexuals anals sense preservatiu] present en els clubs de sexe i 
Internet (sexe sense protecció amb una retòrica comunitarista). 
Hi ha motius per a mostrar-se reticent davant ambdós 
projectes…  
 
P: ¿Quin lloc ocupa el museu en aquesta relacionalitat?  
 
R: Sense cap dubte, vostè està més capacitat que jo per a 
respondre a aquesta pregunta. Em limitaré a dir que no hi ha res 
més lluny de la meva idea de relacionalitat que l’“estètica 
relacional” promoguda pel Palais de Tokyo de París. La 
relacionalitat no es pot reduir a la convivialitat, i les pràctiques 
interactives, com per exemple menjar curri amb l’artista 
convertit en cuiner (Tiravanija), o rebre un massatge de mans de 
l’artista (Christine Hill), transformen el museu i les galeries en 
servidors del nauseabund ideal nord americà de “millorar les 
relacions”. Coincideixo molt més, per exemple, amb Robert 
Smithson quan compara el Guggenheim de Nova York amb un 
“abocador de residus”, una comparació destinada –en un estil 
encertadament beckettià– a descoratjar la participació més que a 
fomentar-la. Últimament s'han fet massa coses en els museus; tal 
vegada sigui hora de reflexionar sobre la inacció com entorn 
psíquic i espaial favorable per a una nova mobilitat relacional… 
¿Com poden els museus convertir-se en menys atractius i, 
d'aquesta manera, contribuir potser a promoure la manca 
mateixa [en anglès: lessness] com objectiu: més específicament, 
una manca subjectiva no compatible amb les identitats estables, 
sinó amb les identificacions i correspondències –múltiples i 
sempre parcials– del subjecte dispers amb el món? 
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