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O estado das cousas
Sesión do 2 de maio de 2018                                                                                         a

O MOZO KARL MARX

FICHA TÉCNICA

Le jeune Karl Marx. Francia,  2017. Cor, 112 min. Xénero: Biopic |  Direc-
ción: Raoul Peck | Guión: Pascal Bonitzer, Raoul Peck | Produción: N Blanc,
R Grellety, R Guédiguian, R Peck (Agat Films, Velvet Films, Rohfilm) | Foto-
grafía: Kolja Brandt | Montaxe: Frédérique Broos | Música: Aleksey Aygi | In-
térpretes:  August  Diehl  (Marx),  Stefan  Konarske  (Engels),  Vicky  Krieps
(Jenny), Olivier Gourmet (Proudhon), Hannah Steele (Mary)

SINOPSE

No París de 1844, tras exiliarse, Karl
Marx coñece a Friedrich Engels, quen
investigaba  o  nacemento  da  clase
obreira  británica.  Engels  proporcio-
nou a última peza do quebracabezas
á  visión  do  mundo  do  mozo  Marx.
Xuntos,  entre  censuras,  represión
policial,  revoltas  e  conflitos  políti-
cos, lideraron o movemento obreiro
durante o seu desenvolvemento cara
á era moderna.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por  que  escolleu  este  momento
preciso na vida de Karl  Marx, du-
rante a súa mocidade até á edición
do Manifesto do Partido Comunista?
Talvez  porque  este  foi  o  momento
que  tivo  máis  impacto  naquilo  que
eu quería amosar, o proceso de ra-
ciocinio e aproximación á sociedade
que  cambiaría  todo  o  mundo.  Esta
aproximación  non  foi  só  feita  por
dous  lunáticos  (Marx  e  Engels),  foi
un  proceso  baseado  na  realidade,
cunha  análise  da  sociedade.  Desde
logo  polo  libro  que  Engels  escribiu
sobre os  traballadores  británicos (e
que Marx considerou fenomenal) en-
carado  como  un  traballo  duro  de
pescuda. Engels pasou moito tempo
a facer enquisas e recoller material
empírico.  O  traballo  de  Marx  ba-
seouse sempre no empeño de moitos
outros  científicos,  economistas  ou
filósofos.  Por tanto,  para min, este
filme é importante para mostrar to-
do ese proceso.

Este tema continúa a ser contem-
poráneo, mesmo despois da anun-
ciada morte do comunismo?
Claro que si. Para min é a base. Eu
son o que son hoxe debido a esa es-
trutura que adquirín cando era aínda
mozo e estudaba o traballo de Marx.
Estudei en Berlín nos anos 70 e 80, e
esas ideas eran precisas para enfron-
tarnos a nós mesmos e a eses libros.
É ao noso pasado e ao noso presen-
te. E forma parte da cultura xeral,
porque permite comprender a socie-
dade na que vivimos.

En  todo  o  caso,  o  capitalismo  de
hoxe é  bastante distinto do capita-

lismo do período do filme?
Tomemos  entón,  por  exemplo,  o
Manifesto do Partido Comunista, al-
gúns dos artigos describen con de-
talle a crise de 2008. É case un li-
bro  para  nenos  sobre  a  historia  e
evolución do capitalismo até hoxe.
Que outras probas precisamos? Vol-
vendo á pregunta inicial  e ao mo-
mento que escollín, porque quixen
regresar aos fundamentos e instru-
mentos. Talvez esa sexa ese o seu
maior  legado.  O  instrumento  para
analizar  de  forma  máis  precisa  a
nosa sociedade. Tamén como é ho-
xe. Non fixen un filme sobre o pa-
sado;  vou  ao  pasado  para  buscar
instrumentos e comprender por que
foi elixido Trump.

Que tipo de impacto espera que o
filme poida ter na sociedade?
Espero que moitas persoas, en par-
ticular os mozos, se poidan revisar
nesta  procura,  que  poidan  atopar
non unha receita, senón unha res-
posta para combater o que aconte-
ce  hoxe.  Porque  estamos  exacta-
mente no mesmo tipo de capitalis-
mo, onde o diñeiro e a riqueza fi-
can cada vez  máis  nas  mans duns
poucos mentres que unha inmensa
maioría ficará cada vez máis pobre.
Isto é a Historia a repetirse.  Marx
forneceunos cun instrumento cien-
tífico  para  comprender  e  analizar
cada momento desta sociedade. Un
momento que comezou coa Revolu-
ción Industrial  e que continúa até
hoxe.

De que forma conecta este filme
co seu documental anterior  I  Am
Not Your Negro?
Ambos os temas mudaron a miña vi-
da e en épocas próximas. Coñecín o
traballo  de William Baldwin cando
era aínda moi novo, con 17 anos; e
descubrín a Marx aos 18 anos. Am-
bos estruturaron a miña mente du-
nha forma distinta. Son, por así di-
cir, as dúas pernas coas que cami-
ño. No meu filme, Baldwin di  que
“o branco é unha metáfora do po-
der”, o que é unha outra forma de
dicir  “Chase  Manhatan  Bank”.  Os
analistas de Marx non din nada dis-
tinto,  só o encaran nunha perspec-

tiva  semellante.  A raza  é  só  unha
emanación do capitalismo. É como o
tema dos refuxiados; non se trata da
cor dos refuxiados, é o capitalismo a
facer o seu papel, a separar persoas
dividíndoas,  e  unha  certa  clase  a
protexer os seus privilexios.

En que momento na súa vida deci-
diu abandonar a axenda de activis-
mo político e pasar a ser tamén un
cineasta?
Eu  vin  para  Alemaña  con  18  anos,
que era un país moi político mais ta-
mén cultural. Non foi inmediato que
o cinema puidese ser un vehículo po-
lítico. Estudei enxeñaría industrial e
iniciei  despois un máster. Probable-
mente  seguiría  unha  carreira  nesa
área. Non obstante, decidín facer un
exame  na  escola  de  cinema,  pero
sempre coa idea de regresar a Haití
e usar o cinema non como entrete-
mento, senón como forma de trans-
mitir contido. 

Pensa que o momento do filme no
que se preparaba unha revolución
pode estar tamén por chegar?
Para  quen  o  sabe,  a  revolución  de
1848 acabou en desastre. Foi o es-
pertar de toda Europa, pero a repre-
sión foi tremenda. É un proceso que
avanza e recúa, mais non é sempre
retroceso. Forma parte do proceso,
mais o proceso somos nós. Nós  deci-
dimos  o  que  facer.  A  resposta  a
Trump é a manifestación, claro, pero
pasado ese momento, que podemos
facer? Iso dá traballo.

A televisión,  o  cinema  e  mesmo
internet  non  nos  transforman  ta-
mén hoxe en meros espectadores?
Ese é o desenvolvemento dos medios
capitalistas, é o mundo das grandes
compañías. Por iso é máis difícil loi-
tar. Ficamos máis preguiceiros, sabe-
mos que despois a caída do Muro de
Berlín,  o  capitalismo venceu e non
hai nada que facer. Non hai máis his-
toria. Só que a crise de 2008 esper-
tounos,  e  fixo  que  moitos  xornais
económicos colocasen a Marx na por-
tada. Se cadra tiña razón? Agora vén
Trump a desregular todo outra vez.
Por  que?  Porque  non  demos  unha
resposta.  Aínda  estamos  letárxicos,
sen organización.
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