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ALLONES, CARLOS

Familia y capitalismo. Santiago. USC. 1999
Santiago de Comp., Universidade de Santiago de C. 1999

Carlos Allones realiza unha investigación
teórica sobre a orixe da familia e a súa relación
coa aparición do capitalismo con elementos
propios da metodoloxía das Ciencias Sociais
utilizados con orixinalidade e imaxinación,
merece a pena por este motivo comenta-las súas
características:

En primeiro lugar a utilización implícita dun
sistema inductivo, máis propio da investigación
en Ciencias Físicas, que o sistema deductivo, que
consiste en enunciar de forma xeral a ‘lei’ para
comprobar como se cumpre no caso que estu-
diamos.

En calquera caso isto implica unha difícil
construcción teórica; o que consiste estricta-
mente na relación de argumentos abstractos
que explican de maneira consistente os fenóme-
nos sociais que se analizan.

E finalmente debemos ter presente a cues-
tión básica da teorización e validación, que non
é tan diferente  no campo das Ciencias Naturais
e Sociais; lembremos que moitas das teoriza-
cións matemáticas, astronómicas e/ou físicas
non tiveron unha confirmación inmediata; como
a teoría da relatividade, ou as teorías de
fractalidade; o enfoque teórico-inductivo inicia-
do  na instrucción militar do patio do cuartel
non ten porque ser considerado de maneira
distinta.

Carlos Allones lévanos por un enfoque
estructuralista e lingüístico a explica-la configu-
ración da sociedade actual perante a familia e
o capitalismo. E se esa consideración anterior
sobre os parámetros epistemolóxicos poidese
sorprendernos este enfoque tamén o fai pola
dificultade que a teorización nel leva aparella-
da.

O tempo que se constrúe unha teoría estase
a construir unha notación e unha formulación
que a plasma e que permite realiza-las opera-
cións lóxicas precisas - tendo en conta a
dificultade inherente a atopar unha secuencia
intelixible para a súa aplicación á comprensión
e explicación da nosa realidade inmediata-.

Mais iso é o que intenta realizar para
nosoutros; utilizando mecanismos lingüísticos
tenta de ofrecernos unha formulación simbólica
que recolla as regularidades das relacións exis-
tentes nos individuos que configuran o grupo
social e que determinan tanto a familia como o
capitalismo.

Non é casual a utilización dun entramado
tan complexo, xa que o elemento fundamental
que configura o grupo humano é o cerebro
lingüístico, que permite almacena-las experien-
cias, -mesmo os sentimentos-, dun xeito regular.
Racionalidade, tradición e afecto, os pilares de
personalidade humana, do proceso de socializa-
ción.

Estamos falando da socialidade do grupo de
‘erectus’, da socialización básica e tradicional,
da comunicación do mantemento da estratexia
de supervivencia, de dominación, de conquista;
de especialización do tecido social.

¿A especialización de xénero é a condición
‘sine qua non’ do desenvolvemento e da
supervivencia do grupo?. Asi parece despren-
derse na teoría construida por Carlos Allones; a
aparición da clase lingüística de xénero que se
produce no proceso de socialización.

Paso a paso poderíase traducir:

1. Un ser humano necesita un cerebro
lingüístico para realiza-la función básica de
comunicación e relación (unha máquina infor-
mática necesita unha linguaxe básica para
ordenar e xerarquiza-las súas operacións de
contabilidade e almacenamento, i.e. un sistema
operativo).

2. A complexidade da linguaxe, simultánea
á do grupo social facilita novas relacións e
impide algunha das antigas (a sustitución dun
sistema operativo por unha nova versión facilita
a execución de novos programas e pode impedi-
la de outros).

Entremos na propia teoría sociolóxica. O
profesor Allones dinos que toda sociedade
humana está configurada baixo a condición do



130 CRÍTICA DE LIBROS

cuidado materno infantil dos varóns, baixo o
control último dos propios varóns; e non hai
alternativa, non hai ningún outro posible des-
envolvemento estable natural.

A segunda cuestión é a aparición do capita-
lismo e a súa relación coa aparición da familia
neste contexto: que a explicación da utilización
da forza de traballo poida ser explicada cunha
formulación semellante á da crianza materno
filial é máis profunda do que parece.

As formulacións, como diciamos antes, reco-
llen regularidades, polo que debemos aceptar
que a teoría proposta explica que a implanta-
ción do cerebro lingüístico, do proceso de
socialización, da división do traballo sexual
implica necesariamente a división do traballo
social...

A acumulación de capital e a explotación da
forza de traballo duns polos outros, o que racha
coa secuencia anterior; impídese a crianza
materno filial e a correcta maduración do
cerebro lingüístico; en definitiva o correcto
desenvolvemento da especie.

Fagamos unha reflexión; ¿é posible nas
Ciencias naturais a existencia dun fenómeno
semellante, tal que a súa aceleración provoque
alteracións que afecten a estructura total do
sistema?, a fusión nuclear e os virus informáticos
son proba evidente.

A cuestión é, xa que logo, se un proceso
social pode xerar un subproceso ou bucle que
altere as estructuras inicias tanto que sociedade
remate sendo irrecoñecible. Si; esta parece ser
a conclusión definitiva do traballo, recollida
directamente do texto, en forma rigorosamente
clásica de siloxismo.

“1. A crianza maternofilial é a condición
necesaria e suficiente para a maduración con-
forme a natura das formas lingüísticas orgáni-
cas, e dos contidos orgánicos do macho e da
femia sapiens.

2. En termos estatísticos a crianza deixa de
ser materno filial a medida que a producción se
volve capitalista.

3. Logo a producción capitalista impide en
termos estatísticos a maduración do sapiens
conforme a natura”

Valoro positivamente a compoñente utópi-
ca que poden inclui-los textos clasicos de
Socioloxía, como é a solución proposta ó dilema
anterior por Carlos Allones, co que conclúe o
seu traballo.

“Pero que renuncien (os mozos de ambos
sexos dos paises industriais) dende un principio
e para sempre a calquera beneficio ou acumu-
lación persoal de capital!... tamén a calquera
forma de salario que polo que sexa parézaselle.

Que eduquen ós seus fillos nesa renuncia, e
asi xeración tras xeración, as que sexan necesa-
rias, ata conseguir impoñer políticamente unhas
relacións industriais si, mais non
capitalistas;senón unha especie de artesanado
industrial...

Só entón as relacións sexuais e de crianza
expresaranse en liberdade; sen formas políticas
maternofiliais ou familiares obrigadas como
antes pola prohibición do incesto, nin estatisti-
camente impedidas como agora pola compra-
venta da forza do traballo.”

En definitiva un traballo moi interesante
pola súa imaxinación e rigor intelectual que
amosa unha profunda análise dos fundamentos
sociolóxicos do grupo social, utilizando con
destreza os recursos metodolóxicos que a teoría
sociolóxica ofrece.

LUIS ARRIBAS
Universidade de Santiago de Compostela.


