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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 ficaron 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
reflexión, 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
reflexión e análise crítica do mundo que nos tocou vivir. Se pensar
vos presta, agardámosvos cunha única condición, a predisposición a
gozar das palabras compartidas. Iniciado en 2019, o ciclo Pensarmos
continúa no ano 2021 cada cuarto xoves de mes para ofrecernos 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.



18:00 horas 
PPrreesseennttaacciióónn 
CCaarrmmee AAddáánn, coordinadora da
Sección de Pensamento do CCG 
 
18:15 horas
Unha historia da mentira 
JJuuaann JJaacciinnttoo MMuuññoozz-RReennggeell dialoga
con FFrraanncciissccoo CCaassttrroo 
 
JJuuaann JJaacciinnttoo MMuuññoozz RReennggeell  
(Málaga, 1974) é autor das novelas El
gran imaginador (Plaza & Janés, 2016),
Premio do Festival Celsius á mellor
novela do ano, El sueño del otro
(Plaza & Janés, 2013) e El asesino
hipocondríaco (Plaza & Janés, 2012),
do ensaio Una historia de la mentira
(Alianza, 2020), da colección de
microrrelatos El libro de los
pequeños milagros (Páginas de
Espuma, 2013), dos libros de relatos
De mecánica y alquimia (Salto de
Página, 2009), Premio Ignotus ao
mellor libro de relatos do ano e 88
Mill Lane (2006), así como dos relatos
longos Pink (2012) e Colapso (2017)
publicados no selo dixital Flash, de
Penguin Random House. Coordinou e
prologou as antoloxías de narrativa
breve La realidad quebradiza (Páginas
de Espuma, 2012), Perturbaciones
(Salto de Página, 2009) e Ficción Sur
(Traspiés, 2008). Como autor de
relato curto recibiu máis de
cincuenta premios nacionais e
internacionais e foi incluido en tres
antoloxías de referencia da súa
xeración: Cuento español actual
(Editorial Cátedra, 2014), Pequeñas
Resistencias (Páginas de Espuma,
2010) e Siglo XXI (Menoscuarto, 2010).
Traducido ao inglés, francés, italiano,
griego, turco e ruso, e publicou en
máis dunha ducia de países. 
https://juanjacintomunozrengel.com/

FFrraanncciissccoo CCaassttrroo  
(Vigo, 1966) é licenciado en Filosofía,
ademais de escritor. Entrou a formar
parte da Editorial Galaxia como
editor no ano 2008 desenvolvendo
labores de edición infantil e xuvenil,
no ano 2016 foi nomeado director
xeral. É un dos pioneiros da
blogosfera galega. 
Como autor foi galardoado con
importantes distincións no mundo
da literatura galega, como o Premio
Lueiro Rey (1997), o Premio Modesto
Figueiredo de narracións breves
(2005), o Premio Blanco Amor (2006),
o Premio Manuel García Barros
(2007), o Premio Frei Martín
Sarmiento (en cinco ocasións) e o
Premio de Novela por Entregas de La
Voz de Galicia (2013). Ademais, foi
nomeado en 2012 na lista de honra da
Organización Internacional para o
Libro Xuvenil (IBBY) por Chamádeme
Simbad, un dos long-sellers máis
vendidos da historia da literatura
galega. A súa obra está traducida a
varias linguas, como o castelán,
catalán, éuscaro, italiano ou
portugués de Brasil. 
En 2018 entrou a formar parte do
Consello da Cultura Galega na
Sección de Pensamento.
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Pazo de Raxoi, 2º andar 
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Inscrición
A inscrición é gratuíta. 
O número de prazas é limitado. 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.

Máis información
www.consellodacultura.gal 
difusion@consellodacultura.gal 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
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