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Teatro reunido

N

a colección “Literaria” da Editorial Galaxia temos acceso
ao, que agardamos sexa, o
primeiro teatro reunido de
María Xosé Queizán: unha
traxedia, Antígona, un drama, A cartuxeira, e unha
comedia, Neuras. Queizán,
consolidada narradora, introdutora nos
círculos literarios galegos, ao seu regreso
dunha non curta estadía nun París adobiado de existencialismo,
daquelas primeiras
novelas do “nouveu
roman”, que tanto lle
ían gustar aos seus camaradas de oficio, ensaísta controvertida,
renovadora do discurso poético dos noventa é agora a autora teatral aínda inédita nos
escenarios. Co título
de Antígona ou a forza
do sangue, (Edición
Xerais, 1989), publicouse esta Antígona
galega que fora finalista do Premio de Teatro
Álvaro Cunqueiro, a
dramaturga non reescribe a traxedia e o
acurtamento do título
obedece ao feito de que para a autora, “a irmandade
de sangue” carece de importancia fronte á “irman-

Inéditos nos escenarios
Marga Romero
dade ideolóxica”, que simbolizan Elvira-Antígona e o
seu irmán-amante, o Conde Don Fruela. A
Antígona de
Queizán,
situada na
Idade Media, é nacionalista,
feminista,
renega do
papel destinado a ela
como muller e fai pública a súa
disidencia
cando percorre Galiza
e congrega á
nobreza para soterrar o
seu irmán
como heroe.
Léganos esta peza o
mito clásico
feminino
desde a óptica do feminismo para
crear un personaxe que rei-

vindica a independencia,
unha heroína, con tanta
relevancia como pode ter
o Mariscal. A cartuxeira,
inédita até agora, foi a primeira peza escrita. A acción lévanos ao Vigo dos
anos setenta do século
pasado: Lola, a botadora
de cartas, castigada pola
vida e fechada no labirinto da súa obsesión maternal, oponse á vitalidade e
liberdade de Susana, a
pesca. Magníficos son os
diferentes rexistros lingüísticos que van enredando o drama. Un remate inesperado e quizais un
tanto precipitado. Neuras
é unha comedia das que
se precisan para representar, con moito humor e intelixencia, a autora fai que
as obsesións de María,
David e Eva se descubran
perante a psicóloga Sara.
A sexualidade está no fondo destas perturbacións
coas que convivimos na
actualidade: bulimia, inhibición sexual ou os prexuízos de xénero. Repetimos: María Xosé Queizán,
unha autora aínda inédita
nos escenarios.

Pontevedra
colombina
Sobre a patria de Colón
Xosé Antonio López Teixeira

A

tese do Colón galego, da autoría do pontevedrés Celso García de la Riega (18441914), nace a finais do século XIX e fundamenta os alicerces nos documentos dos séculos
XV e XVI encontrados en Pontevedra, nos cales figura unha familia de mareantes apelidados Colón, e nunha enxurrada de topónimos impostos
polo ilustre nauta no Novo Mundo, cuxos homónimos corresponden con accidentes xeográficos
das Rías Baixas. O propio don Celso comenta que
se comezou a interesar pola patria de Cristovo
Colón a teor do seu tío Luís publicar en 1892 El
río Lérez, onde menciona unha escritura de foro
de comezos do século XVI, de varios predios do
mosteiro de Poio a favor do matrimonio formado
por Xoán Colón e Constanza de Colón.

QUEIZÁN, María Xosé,
Antígona.A cartuxeira.
Neuras, Ed. Galaxia, Vigo,
2008, 209 páxinas.

Nación desde Trives

E

ntre o 16 e o 18 de novembro de 2006 tivo
lugar n´A Pobra de
Trives o III Congreso Manuel Luís Acuña. Houbo
que agardar, pois, case
dous anos para que as Actas daquel encontro visen a
luz pública e, xa que logo,
poderen ser comentadas
nestas páxinas semanais de
FARO DA CULTURA. Mais,
como reza o dito, nunca é
tarde se a dita é boa. Velaí,
entón, que celebramos
que este volume, que edita a Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal
de Galicia, coas Consellería de Medio Rural e coa
Consellería de Cultura e
Deporte, xa estea a disposición de todos os interesados na nosa historia e
cultura.
O volume que contén
as Actas está coordinado
por Xoán Carlos Domínguez Alberte e mais Xosé
Manuel Cid Fernández e
ábrese cun pequeno prólogo da man do conselleiro do Medio Rural, Alfredo
Suárez Canal, quen subliña o papel do medio rural
galego como “un ámbito
estratéxico para o desenvolvemento do noso país”.
Decontado comezan
as páxinas nas que se conteñen os textos das diferentes conferencias e relato-

Actas sobre M.L. Acuña
Lucía Seoane
rios presentados ao Congreso. Da mesma maneira
recóllense igualmente os
contidos das Mesas Redondas así como dos Faladoiros. O volume remata con
va-

rios interesantes Apéndices: “Cara do 9 de xuño de
Alfonzo Paz Gallego a Ramón Otero Pedrayo”; “Manuel Luís Acuña e o seu
tempo”, nun traballo de Xoán Domínguez Alberte” así
como a
referencia do
programa do
congreso
e
m a i s
unha reportaxe
fotográfica do
mesmo.
Dado o espazo do
que dispomos,
non
é
posible
facer relación
aquí de
todos os
materiais
presentados no
Congreso

e que figuran no volume
das Actas. Indiquemos, porén, que no apartado de
“Conferencias” figuran, entre outros: “1916-1936. Unha ollada desde 2006 á Época Nós”, de Xosé Manuel
Salgado Rodríguez; “As escolas: a luz da República
derramada”, de Antón Costa Rico, “Galicia 1906-1936:
como se constrúe unha nación”, de Marcos Valcárcel
López; “Acuña na radio. Poetas de Galicia”, de Ramón
Nicolás Rodríguez ou “Da
escola republicana á escola
dos primeiros tempos do
franquismo”, de Xesús
Alonso Montero.
Dentro dos outros
apartados que compoñen
o libro, temos aportacións
tales como “Luís Soto mestre da escola de Reguengo
na Segunda República”, de
Xurxo Sierra Veloso; “O
Idioma Galego na II República: Geraçom Nós”, de
Isaac Alonso Estravís ou a
reprodución da entrevista
realizada en Radio Nacional de España a Manuel
Luís Acuña dentro do programa Poetas de Galicia no
ano 1969.
VV.AA., Actas do III
Congreso Manuel Luís
Acuña, Ed. Xunta de
Galicia, Santiago, 2008,
352 páxinas.

A obra colombina de García de
la Riega iniciouse en 1897 coa
publicación de La Gallega, onde o noso autor defende a tese de que a nave capitana de Colón, a
Santa María, era coñecida anteriormente por ese
nome e tamén que puido terse construído nos estaleiros pontevedreses. Esta tese, aceptada sen dificultade pola comunidade científica, animouno
a proseguir coas súas pesquisas e en 1898 defendeu por vez primeira publicamente, nunha conferencia pronunciada na Sociedade Xeográfica de
Madrid e con base nos documentos descubertos
na súa cidade natal, a posibilidade de que o descubridor do Novo Mundo fose nacido en Pontevedra. Nos anos a seguir continúa achegando datos
até que en 1914 publica Colón español, su origen y
patria –o volume que agora nos ocupa e que de
novo reimprime Toxosoutos baixo o título: A patria de Colón, traducido por Rosa Mª Blanco Outón e con prólogo de Clodio González, no que dá a
coñecer o froito do labor de toda esa xeira.
Certamente, a existencia do apelido Colón e
mesmo a importancia marítima e comercial da
Pontevedra tardomedieval son aspectos que xogan a favor da tese pontevedresa. A cidade do Lérez posuía, sen dúbida, unha delongada tradición
de varios séculos de arriscados mareantes que
coas súas naves sulcaban o Océano até Flandes e
o Mediterráneo deica Sicilia, comerciando con
cataláns, valencianos, franceses e ingleses. En todo caso, unha temática controvertida que seguirá
por moitos anos aínda a despertar o interese daqueles estudosos preocupados por esclarecer a
orixe e o berce do primeiro Almirante do mar
Océano e das Indias Occidentais.
GARCÍA DE LA RIEGA, Celso, A patria de Colón,
Ed. Toxosoutos, Noia, 2008, 171 páxinas.

