
CICLO PENSARMOS

MARÍA XOSÉ QUEIZÁN 
Homenaxe a Rosa Luxemburgo, un século
despois do seu asasinato
Consello da Cultura Galega
Santiago de Compostela
Xoves, 31 de outubro de 2019 ás 18:00 horas



Posverdade, fascismos dixitais, tecnopersoas, precarización da vida, perda de liberdades,
deterioración medioambiental, poshumanismo…. Enchemos de novos termos os andeis do
noso pensamento. Asistimos a unha proliferación de palabras e conceptos para
enfrontarnos a unha época convulsa. A economía do efémero demándanos respostas
rápidas e simples ante problemas complexos. Pensar sen présas  ou debater ideas e visións
diversas do mundo . caron convertidas en actividades de luxo ou en ideas románticas
doutros tempos. Agora todo semella moverse na inmediatez das redes. Porén, o
pensamento necesita tempos de encontro, de compartir devagar perspectivas e dúbidas. 

Propoñémosvos neste ciclo de charlas, debates e intercambio de ideas un tempo
compartido para a re� exión, para abordar os problemas da actualidade, para facer redes de
conexións e contribuír a que sexamos un pouco máis libres. O vello dictum ilustrado,
sapere aude, hoxe deveu máis necesario que nunca. “Atrévete a pensar” é un exercicio   a
contracorrente, unha pequena revolución cotiá.   Quedades convidadas e convidados a un
espazo compartido de re� exión e análise crítica do mundo que nos tocou vivir. Se pensar
vos presta, agardámosvos cunha única condición, a predisposición a gozar das palabras
compartidas.

Durante os anos 2019 e 2020 cada cuarto xoves de mes o ciclo Pensarmos ofreceranos a
oportunidade de encontrarnos con nomes relevantes no pensamento actual que
establecerán un diálogo tanto con integrantes da Sección de Pensamento do Consello da
Cultura Galega como co público asistente sobre temas tan vixentes como feminismo,
fascismos, verdade, intimidade, investigación, precariedade ou humanismo.

28 de novembro de 2019: Teresa Rodríguez Montañés abordará a trata de seres humanos
e escravitudes do século XXI.

16 de xaneiro de 2020: Fernando Broncano

27 de febreiro de 2020: José María Lassalle



PROGRAMA

18:00 horas
Presentación

18:15 horas
Homenaxe a Rosa Luxemburgo, un século
despois do seu asasinato
María Xosé Queizán dialoga con Celia
Pereira Porto

 

María Xosé Queizán

Catedrática de Lingua e Literatura Galegas.
Iníciase como articulista no diario El Pueblo
Gallego de Vigo, xénero que fomentará
sempre en xornais e revistas até a
actualidade.

Escritora polígrafa, cultiva a narración
(novelas e relatos), ensaio, poesía, teatro,
biografía, dramaturxias (varias no teatro
experimental da Asociación da Prensa de
Vigo ou como creadora do Teatro Popular
Galego, na Asociación Cultural de Vigo,
onde dirixiu a obra de J. P. Sartre A puta
respectuosa no ano 1968, no teatro García
Barbón). Realizou tamén guións de cine e de
vídeo (dous foron premiados), traduciu a
Marguerite Yourcenar, Karen Blixen,
Charlotte Perkins Gilman, Emilia Pardo
Bazán, varias escritoras canadianas e 8
poemas de trobairitz, entre outras. Tamén é
editora (Festa da Palabra Silenciada e As
Literatas en Xerais), labor polo que recibiu o
Premio da Asociación Galega de Editoras
(2019).

Algúns premios anteriores: Alecrín, Parque
en Vigo, Letra E de Galega na súa terra da
AELG (da que tamén foi nomeada socia de
honra), Mulleres Destacadas (1993), Premio
Voz da Liberdade do Pen Club (2011), 1º
Premio de Mulleres en Acción do Grupo de
Mulleres da Mostra Internacional de Teatro
de Cangas (2012), Premio Irmandade do
Libro (2013), III Día das Galegas nas Letras,
A Sega (2016), Premio da Cultura Galega na
modalidade de Letras da Consellería de
Cultura da Xunta de Galicia (2016), Premio
Lois Peña Novo (2017), Otero Pedrayo
(2018), Ernestina Otero (2019), entre
outros.

Celia Pereira Porto

Doutora en Dereito (2000). Premio
Extraordinario de Licenciatura (1994).
Investigadora e docente da área de Filosofía
do Dereito na Universidade da Coruña até o
2005. Desde esa data exerce como avogada
laboralista. Membro do Padroado da
Fundación Praza Pública, secretaria da
Fundación Vicente Risco e membro da
Sección de Pensamento do Consello da
Cultura Galega. Autora de diversos libros e
artigos sobre a igualdade de xénero desde
unha perspectiva ius� losó� ca. Editora da
primeira tradución ao galego de O meu
pecado mortal. O voto feminino mais eu, de
Clara Campoamor.



ORGANIZA
Sección de Pensamento (CCG)
Consello da Cultura Galega

COORDINA
Carme Adán Villamarín

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 
15705iSantiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

INSCRICIÓN 
A inscrición é gratuíta. 
O número de prazas é limitado (100 persoas). 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.

MÁIS INFORMACIÓN 
www.consellodacultura.gal 
difusion@consellodacultura.gal 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca




