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"Interesa-me' esa tradición oculta, a
actitude estética e vital dun povo
cultivado no siléncio, exarcitando
se no seu negativismo; podo reco
ñecer-me nesa lenta maIícia inten
sa e meditada, nesa húrnida ironía
da orixen atlántica. A creación do
carácter dun povo individualista e
brutal labrando no granito os seus
fantasmas.! Fago meu ese fondo
subconsCiente escéptico e suicida.
Iste é un povo que sabe suicidar
se" (Lois Pereiro, Luzes de Galiza,
n"O).

Poemas 81-91 de
Lois Pereiro

JON ELSTER. UNA INTRooucaoN A KA!u.
MARx. SIGLO XXI. MADRID 1991.

1) Case simultaneamente á publicación de
Una i1llrOdul:ci6n a Karl Marx, publicáronse
tamé;' as versións españolas das SÚ8S obras
roáis recentes, nas que exp6n os puntos bási
cos da !eOría da elección racional: Tuercas y
tornillos. Una inJro<iucci6n a los conceptos
bdsicos de las ciencias sociales e Juicios sa
lomónicos. Las limitaciones de la racionali
dád como principio de decisión, ámbalas dú
as editadas por Gedisa (Barcelona 1990 e
1991).

Estados
de ánimo

Nesa tradición suicida, maliciosa,
ir6nica, individualista, xa que logo
--1'Or paradóxica que pareza, nun
ca tráxiea:- inscrébese a poesia de
Lois Pereiro. Unha tradiCión pro
fundamente oculta, ou agachada
por n6s mesmos, na que Tanatos
remata por vencer a Eros; lInha tra
dición que pouco foi tratada na li
teratura galega. Unha tradición que
Lois Pereiro, pola via culta, une á
tradición expresionista alemá, ou
austro-alemá.

ción teoría-práctica. Pola contra, a
inflexión moral da teoría, que Els
ter en boa medida reivindica, só
pode poñerse a proba permanecen
do viva como fonte inspiradora da
acción social. O contrario sería es
tablecer unha discutible escisión
entre a teoría sociopolítica, reduci
da a análises 'abstractos e escasa- .
mente comprometidos de dilemas
morais, e intervención política, en
tregada a tecnócratas perfectamen
te alleos ás disquisicións académi
cas dos teóricos sociais. A lectura
dos ouiros textos .de Elster alimen
ta a sospeita de que a el a tal esci
sión non lIe disgusta.•

MIGUEL VÁZQUEZ FRElRE

Ese subconsciente céptico e suici
da aflora, xa que logo na maioria
dos cuarenta -poemas que compo
ñen o p~eiro volume poético do
poeta monfortino, Poemas
1981/1991(1). Prirneiro volume es
perado desde que dera a coñecer
alguns dos seus poemas nas. anlo
loxias De amor e desamor (Ediciós .
do Castro). Destes presentes cua~

renta poemas a metade foran publi-.
cados naqueles volumes Citados,
ben que alguns dos poeinas son re
fietos e/ou correxidos por Lois Pe~

reiro. (Nós, como leitores, estarnos
contra toda corrección, tratándose
de textos de ficción, por parte dos
autores: unha vez publicados eses'
textos, pertencen tanto a eles como
aos leitores. O grao sementado non

UN MtD1cO N.A ALDEA.
.M~:Jl.\~'~

llue é Manoel Reimóndez,
médico e ex-alcalde de A
Estrada, 'que formara parte
do Grupo dos Dezaseis;
redactores do Estatuto..
Como di Neira na introduc-

. ción "nárrase.a 'peripéci,!
dun médico de aldea; trinla,
corenta anos atrás, entre'
superslicións, curandeiris:'
mo, .dificuldades de despra
zamento, diagnósticos e·
terapéuticas que hoxe resul
tan insólitaS... Son unha lec
ción-exemplar para to405
I1ÓS, e unha'mem6ria que
estamos seguros ha interesar
vivamente aos médicos
galegos das novas xenera
cións". O tÍtulo Un médico
na aldea e a editorial Do
Castro.•

Algúns, á vista dest;lS conclusións,
faranse a pregunta de se Elster po
de ser aínda considerado un mar
xista (os editores chámano repre
sentante do "marxismo analítico",
e el mesmo confesa ser marxista se
por tal cousa se entende "alguén
que é quen de encontrar en Marx a
fonte das súas máis importantes
crenzas"). Coido que o dilema: ¿é
ou non é elster marxista?, é franca
mente superfluo. A cuestión rele·
vante é: o marxismo constituíu
practicamente a guía teórica exclu
siva da esquerda durante os últi
mos cen anos, e o actual estanca
mento do pensamento de esquerda
(e da acción política conseguinte)
evidencia (se non houbese outras
evidencias, que tamén as hai) o es
got~mento dese marco teórico
guía. Raviva-la reflexión teórica e
a intervención política da esquerda
pasa, pois, pola reconsideración,
sen atrancos dogmáticos nin pre
xuízos apriorísticos, de moitas das
íde¡¡s consideradas centriis da tra
dición teórica marxista.

Significativamente Elster conside
ra que xustamente un dos atracti
vos do marxismo foi a combina
ción entre unha teoría moi abstrac
ta e unha práctica moi específica,
pero que o que sempre Be faltou
foi o desenvolvemento do que
Merton chama "teorías de alcance
medio". Para iso, na súa opinión,
nesta etapa é preciso que os mar
xistas imiten a Marx e se reclúan
dllfante algÚDs anos na biblioteca
do Museo Británico. Aínda admi
tindo a necesidade de refunda-lo
marxismo sobre bases teóricas
máis sólidas (incluídas aportacións
recentes das ciencias empíricas), e
que o compromiso coa práctica Po
lítica irunediata pode obstaculizar
ese obxectivo, non estou seguro de
que a solución pase pola disocia-

.debería ser "resucitada" mediante
a aportación de microfundamentos
tirados da psicoloxía e a socioloxía
do coñecemento.

Cantos
de médico

Santiago nun exemplo de
investigación a seguir nou
trospontos de Galiza. Con
Enrique Acuña, Cabo xa
realizara unha exposición
sobre os cines perdidos en
toda Galiza dentro dun pro-o
xecto de memória do patri"
mónio arquitectónico des
truido.•

Xosé Neira Vilas é o inlro
dutor deste incursor ¡iterário

O libro péchase nunha poderosa
síntese na que Elster resume o que
segue vivo e o que está deflIiitiva
mente morto en Marx. Asi, na súa
opinión, están mortos o socialismo
científico, o materialismo daléctico
e a teoría económica, coa excep
ción da teoría do cambio técnico.
Están vivos o método dialéctico
aplicado ó estudio das contradic
cións sociais, a teoría da alienación
en canto venceliada a unha "con
cepción da boa vida" fundada nó
ideal da autorrealización do indivi
duo, a teoría da explotación vence
liada á súa vez a unha determinada
concepción da xustiza distributiva,
e a teoría do cambio técnico. Con
matizacións, considera tamén vi
vas a teoría política e a teoIjía da
loita de clases; aquí Elster subliña
algo xa salientado por moitos ou
tros autores: que a teoría marxista
non resolve adecuadamente a in
terpretación dos conflictos relixio
sos, raciais, lingüísticos e nacio
nais, nin o problema da autonomia
do Estado moderno. Finalmente,
para Elster a teoría da ideoloxía

co cientificamente inaceptables.
En cambio, Elster salva a dialécti
ca como recurso metodolóxico,
que, na súa opinión, ten producido
un dos logros máis importantes do
marxismo: a teoría das contradic
cións sociais.

Seguindo a
sua liña de
publicacións o CGAI editou
recenteníente un traballo de
Xosé Luis Cabo que disec
ciona a história dos Cine
matógrafos de Compostela
(1900-1986). Fotografías e
texto que fan un percorrido
poia história dun médio de
comunicación e difusión
que sofreu neste século des
de a incomprensión iniciaí
de diferentes secotees
sociais (a Igrexa é un exem
plo) até un momento de
esplendor na década 40/50.
Xosé Luis Cabo esmiuza a
intrahistória dos cines de

Libros
de cine

apéndice
estadístico
gráfico
documental,
cronoloxia e
bibliografía.
l'édese
pedir ao
CIP (Alcalá

. H7-6. dcha..
2 8 O O 9
Madrid.
Tfno.(91)
43102800u
fax (91) 577
9550).•

En canto á dialéctica, practicamen
te toda a lóxica contemporánea
apoia a idea de Elster de que o su
posto hegeliano, que Marx afirma
compartir, dunha "lóxica dialécti
ca" e, xa que logo, unha "deduc
ción dialéctica", é indefendible e
mesmo "a penas intelixible". A
dialéctica marxista ou ben é "tri
vial" (talé o que pensa.Elster das .
"leis" dialécticas de Engels, que,
por outra banda, en rigor non son
leis), ou ben conduce a conceder
ós conceptos .unha "lóxica do de
senrolo independente das accións
dos homes" e a postular supostas
"leis" do desenvolvemento históri-

O funcionalismo é case sempre
inaceptable como modo de expli
cación científica, proque, contra
riamente á explicación causal, dá
conta dun fenómeno mediante a
consecuencia efectiva del. ISto é. o
que acontece, por exemplo, cando
Marx explica o comportament6
dunha clase polas consecuencias
beneficiosas para os seus mem
bros. En xeral, para Elster, boa par
te da teoría marxista da loita de
clases e da teoría do Estado están
contaminadas polos defectos deri
vados do funcionalismo.

a Humanidade como suxeito colec
tivo da historia), da teoria econó
mica (o capital como entidade co
lectiva irreducible a empresas indi
viduais, esaxeración da importan
cia das constriccións estructurais' e
minimización d alcance da elec
ción racional). En definitiva, neste
punto o marxismo adoece de ca
rencia de "microfundamentos",
que é xustamente o que a teoria da
elección racional pretende propor
cionar ós modelos teóricos da so
cioloxía e da política, así como no
campo da economía fora a intro
ducción de técnicas marxinalislaS e
a atención ós problemas microeco
nómicos o eixo do cambio na teo
ría económica, producido a partir
xa de 1870, púo que Marx non
chegou a asimilar.

Paz,
militarización
e conflitos

É o subtítulo do Anuário
1991·92 do Centro de
Investigación para a Paz
-que inclue artigos de análise
e abondosa documentación
sobre -os principais focos de
atención das relacións inter
nacionais. Entre os epígra
fes trátase a cuestión nucle
ar, comércio de armas, gue
rra e negociacións de paz e
o futuro europeu, a econo
mia de defensa española no
91, a encrucillada da mili e
a política eSpañola en maté
ria de defensa e seguridade.
Complétase cun intensivo

marxismo
foi a
combina
ción entre
unha
teoría
abstracta e
unha
práctica
específica,
pero
sempre He
faItou
teorías de
alcance
medio.

Non se precisaba a definitiva de
rruba dos autodenominados países
comunistas para facer evidente á
necesidade dunha fonda reconside
ración das teorías marxistas, nas
que aqueles se dicían inspirados.
Pero tampouco o fracaso do "so
cialismo real" é, como algúns rápi
da e fachendosamente proclaman,
a presmisa da que rigorosamente
se deduce o fracaso de marx e o
marxismo. O noruegués Jon Elster,
xa no ano 1987,
emprendera un
reconto crítico
das ideas de .. un dos'
marx que moi . atractivos
ben pode ser un do
modelo positivo
de como cómpre
ler, analizar e
avaliar a Marx
hoxe.

Tras uns primeiros ea,pítulos que
responden exactamente ó modelo
habitual do que se entende por un
ha "introducción" (un repaso da
vida "e obra de marx, máis un se
guimerito do marxismo despois de
Marx), Elster somete as principais
ideas de Marx a unha rigorosa re
visión -crítica. Dende o'punto de
vista metodolóxico, tres son, na
súa opinión, os elementos inacep
tables da teoría marxista: o holis
mo, o funcionalismo e a de4ucción
dialéctica. .

Os fillos de
Marx
regresan
ó Museo
Británico

O primeiro, que Marx h~rda de
Hegel, afastaría ó marxismo do
"individualismo metodolóxico"
que, para Elster, constitúe unha das
"estratexias centrais da ciencia".
Salienta, en cambio, que Marx ·en
todo punto se mostra como un "in
dividualista ético", sen compartí-lo
holismo normativo hegeliano (isto
pode sorprender a quen ten inter
pretado a Marx en termos-de co
lectivismo moral: para Elster está
claro que Marx sempre foi fiel ó
criterio de que "só os individuos
son moralmente importantes"). O
holismo metedolóxico marxista se
ría o culpable dos erros do "socia
lismo científico" ("a parte menos
científica" do marxismo), do mate
rialismo histórico (o teleoloxismo,

Elster é defen
sor da chamada
"teoría da elec
ción racional"
como paradig
ma central para
as 'ciencias so
ciais(l). Como é
previsible,' a súa
análise e avalia
ción de Marx
fainas dende os
presupostos des
ta teoría. As sú
·as conclusións
probablemente
non comprace-
rán ós marxistas dogmáticos recal
citrantes (algún pechará o libro en
canto se tope con este contundente
aserto: "Marx nunca tivo razón",
páx. 3), nin ós defeñsores das ma
rabillas da economía de mercado e
da morte do marxismo (que non lle
perdoarán estouto: "Marx ségue
nos sendo'útil", id.).

Arturo
Resaltado

Arturo
Resaltado



(ven da páxina anterior)

CELSO X. LÓPEZ PAZOS

o cineasta para filmalos, viver con
eles e retratalos entre o documen
tal e a ficción, a médio camiño en
tre o drama e a comédia. pero fí!
maos, é esta eleición é xa, por
princípio, un dos valores máis in
cuestionábeis da película. Porque
baixar as cámaras deicas esas cata
cumbas da vida e escoller eseuni
verso temático e ambiental como
suxeito de atención, xa é non só
unha declaración de princípios do
próprio cineasta, senón que é ta
mén todo un compromiso co cine
e co ofício de cineasta. Todo isto é
reconfortante e alentador. Ainda
existen realizadores que empregan
o cine como un arma de denúncia
e combate, de crítica e consigna.
Porque en Rif!-Raff, á marxe do di
dactismo do que fai gala Loach e á
marxe tamén do segundo plano de
leitura que enfoca a história amo
rosa do protagonista (o mesmo?),
non só estamos ollando a enuncia
ción de accións de combate, senón
que con elas asistimos ao ofereci
mento de "alternativas de resistén
cia". Porque, certarnente, que é se
nón unha alternativa frente á ex
plotación do capital a solidarieda
de dos párias da terra? Entre eles
comparten penas, orgullos, absur
dos e explotación. É unha mistura
de humor e de amizade o que re
sulta da combinación deses ele
mentos. O seu humor, o seu bon
humor, o seu sorriso e o seu ca
chondeo é unha sorte de resistén
cia frente á explotación. Porén,
Loach non só se limita a esa va
riante de contención e se pára
diante desa dirección solidária e
colectiva. Aponta ináis arriba e ao
final fai que alguns dos seus pións,
dos nosos pións, decidan pasar á
acción saboteando e queimando,
nunha grande fogueira, o edifício
no que traballan. Non penso que
os numerosos prémios acadados
polo filme (Mellor Película euro
peª, de 199¡', Prémio da Critica en
Cannes, Espiga de Prata e Prémio
do xurado en Valladolid) sexan ca
paces de apagar, silenciar ou asi
milar, ese enorme lume purificador
que uns obreiros puteados decidi
ron prender unha noite.•

Esta fita
devólvenos
unhadas
funcións
esenciais do
cine: servir
como
crónica da
realidade
para tentar
transformala.

hoxe comentamos.

De entrada Riff-Raff, que por cer
to chega ás nosas pantallas con ca
se dous anos de retraso, amósanos
un universo non moi frecuentado
polas cámaras. Non estamos diante

. da ficción inócua habitual, nen nos
despelotes fantásticos, aventurei
ros ou amoro-
s,os, nen tam-
pouco pasea
mos os nosos
desexos frus
trados oIlando
en cenários de
luxo histórias
que nada din' e
que só divirten
e entreteñen...
Como en
"Axenda Ocul
ta", atopámo
nos de fuciños
enfrentados á
denúncia e á
radiografia
dalgun dos án-
gulos máis~ es-
curos e espiñentos (ben visíbeis a
pouco que abramos os ollos) do
noso universo cotián e cercano. E
se aH era a corrupción do Poder e
do Estado e a situación de subordi
nación colonial que sofre o povo
irlandés o obxecto e suxeito da
análise de Loach, agora os dardos
acusatórios do cineasta diríxense,
sen matices e sen claro-escuros, a
retratar e reproducir o mundo do
traballo: este é o obxecto da preo
cupación sócio-política e tamén
moral que Loach deixa ver en Rif!
Raff. Película lúcida e crítica, sin
cera e honesta, chea de fina ironia
e humor e, desde logo, provista
dunha boa dose de mala uva, esta
espléndida fita devólvenos a nós
mesmos unha das funcións máis
esenciais que o cine debe ou debe
ria ter: o de ser e servir como cró
nica da realidade para desde ese
coñecimento tentar transformala.
Por iso Loach baixa aos' infernos
do traballo e mergúllase ,na vida ..
dos pións da construción que ven
den a sua forza de traballo e que
realizan a sua laboura de forma iti
nerante e clandestina na Grande
Bretaña dos nosos dias. AH acude

Riff-Raff

Ainda
quedan
incendiários

Se en Axenda Oculta, moitos
quedamos tocados e en certo sen·
so desacougados polo compromi
so de Loach e a sua insubornábel
aposta por un cine de denúncia,
comprometido e militante (desde
logo marxinal e premeditadamen
te marxinado), agora en Riff
Raff esa mesma sensación de de
sacougo xurde con idéntica forza,
ainda que xa prevenidos do seu
rigor e coraxe denunciadora. E
digo ben desacougo porque non é
frecuente nos tempos que corren
atoparse películas como a que

Non é Ken Loach un cineasta co
rrente, seguidor de modas e des
personalizado. A sua traxectória
profisional é a dun realizador mar
xinal que incorpora de sempre aos
seus trabaIlos unha vena fonda
mente crítica que xamais aceiú
componendas. A sua eleición dos
temas e o seu tratamento fuen as
conciéncias de moitos precisamen
te por non se quedar nas fronteiras
do que aborda e por non limitarse
á enunciación dos problemas se
nón que, pola contra, se aITisca a
propor, con fina ironia e inegábel
mala uva, algunhas das constantes
estruturais das que se alimenta e

. nutre o sistema. Autor de 9 longa
metraxes, só Family Lije e Hidden
Agenda ("Axenda oculta") -xa
comentada dabondo nestas páxi
nas: ANT nQ 509- tiveron unha
certa acollida nas salas comerciais;
ainda que é necesário lembrar que
entre ambas as duas média case un
período de vinte anos e que, no ca
so da primeira, foi máis obxecto
de fruición dos cineclubistas e dos

.adictos ás xa desaparecidas salas
de arte e' ensaio que de seguimento
en circuítos comerciais.

1) Col. Diversos. Edicións Positivas. Santia
go, 1992. 94 páx.

XGG

A poesia de Lois Pereiro é unha
poesia do desamor, do amor-ódio
á morte, da esperanza e do suicí- .
dio, da dor sen alegrias, dun mun
do "salpicado de feridas" e da de
solación física da paisaxe (urba
nar Unha poesia cáseque sen tra
dición na Galiza. Talvez por iso,
aparte da sua intrínseca caldiade
poética, a voz de Lois Pereiro so&'
diferente. Benvidasexa ao múlti
ple concerto de voces que, cada
unha á súa maneira, queren evitar
o suicídio dun povo "que sabe sui
cidarse".•

cer" máis poemas ven dada porque
cada un dos poemas de Pereiro es
tá relacionado con estados de áni
mo. Son, en suma, estes estados de
ánimo os que convidan ao poeta a
se expresar. Estados de ánimo que
son, sempre insatisfatórios (Esa in-o
satisfacción xera os outros paraí
sos, "esas 'fleurs maladives' do
sofrimento, eses paraísos artifi
ciais", Lois Pereiro, Luzes número
citado). Estados de ánimo que o
poeta expresa ás veces con berros
e outras cáseque xeometricamente,
que o levan da visión á arquitectu
ra poética, a un vitalismo nietsz
cheano e que o fan cair, moitas ve
ces, no intelectualismo abstracto
do que quer fuxir.

Desa
necesidade
de ser un
povo e, á
vez,
atracción
polo
suicídio,
tira o
sarcasmo o
poeta.

ANOS! 'I'ERM
Nº 539 ·15 DE OU1UBRO DE 1992

A poesia de Lois Pereiro é unha
poesia cheade léxico con resoán
cias metálicas, frias, de palabras
que non son poéticas "ah hoc"
mais que cumpren a función nece
sária para plasmar un mundo caó
tico, un mundo polo que o poeta se
sinte fascinado: "estructura",
"enerxia", "cables", "aceiro",
"quilowátios" "tóxico" "agullas"
"blindada", "t~nolóxic~", "centr~
xeométrico", "horror metalizado",
"autópsia", "mercúrio", "biópsia",
"carbón diamante", "vibración
metálica", "fórceps", etc. Un mun
do do que o poeta só pode ter unha
"memória gótica do terror que sin
to". Porque é un mundo caótico,
suicida, rrtais é o único mundo que
ve o poeta ao seu redor. Un mundo
en "Perigo de extinción, perdidos
na nosa propia Pureza, da necesi
dade de ser un Pobo". Un povo
que sente unha "silente atracción
polo Suicidio". Desa contradición,
necesidade de ser un povo e, á
vez, atracción polo suicídio, tira o
sarcasmo o poeta.

se pode correxir; e como dixo
Póncio Pilatos, Quod escripsi,
scripsi.) Correccións que en certos
poemas son un poema completa
mente novo, diferente do anterior,
como aquel que comeza "A man e
a súa sombra pousadas...", páx.
55, e que aparecia, máis curto, di
ferente, en De amor e desamor l.
Nen mellor nen'pior, diferente.

Sarcasmo pre-
sente na maio
ria dos poemas,
sobretodo os de
amor. Os poe
mas de Pereiro~
polo xeral,
apresentan un
ha sinxela es
trutura que se
repite en case

. todos os poe
mas: un come
zo idílico, o de

, senvolvimento
dunha situación

: que, ao final,
, vai ser destruí-
, da, ironizada,
'desencantada, "Corporal Ue
: t'aim... )", "Penetration prayer",
, "Dandy", etc. Ironia, desencanto e,
: ante todo, sarcasmo·que abroIla

con forza en poemas como "Outro
poemas de amor" e no poema final
"Que é Galicia?".

Pero aparte deste léxico "metáli
co" e "frío", dunha ironia profun
da e dun sarcasmo feroz, mais alá
da poetización dun mundo caótico,
os poemas de Pereiro expresan un-

: ha dolorosa búsqueda na que .0

insconsciente, o onírico ten un pa
pel importante e cuxa criación (a
dos poemas) é minuciosa e nunca
acaba ----<laí a "refacción" de poe
mas; daí, talvez, a imposibilidade
do poeta de en dez anos poder es
creber máis de 40 poemas. Tamén,
quizá, esta imposibilidade de "fa-
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