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Homoerótica
medieval

O noso descoñecemento do pasado por veces
condénanos ao erro interpretativo. Iso explica que
moitas veces consideremos que unha realidade
presente se xustifica porque, ata onde alcanza a
memoria, sempre foi así.
Esa ignorancia atrevida
é a que ten servido a moita xente, durante demasiado tempo, para defender
os seus prexuízos antihomosexuais, pois é moi doado argumentar que algo se fai non por propia convicción, senón seguindo unha inercia tradicional.
Contra este manto de esquecemento do que foi unha parte da
Historia europea en xeral e
da galega en particular tenta
loitar Amigos e sodomitas, o
ensaio do investigador e profesor Carlos Callón que recibiu recentemente o Premio
Vicente Risco de Ciencias
Sociais.
Manexando abondosas
fontes documentais e bibliográficas, Callón demostra como a intolerancia homófoba
que acabou sendo considerada polo cristianismo como
pecado de sodomía non se
configura como tal ata a
Baixa Idade Media, nun período de tempo que podemos situar, grosso modo, entre os séculos XI e XIV. Con anterioridade a este momento, as relacións homoeróticas non só
eran toleradas pola sociedade, senón mesmo aceptadas
con normalidade e, polo tanto,

Prendendo novos farois
ARMANDO REQUEIXO
non sufrían das represalias que logo propiciou con saña a Igrexa católica.
Para evidenciar que é xusto nos
finais do Medievo cando as pulsións homofóbicas se van empre-

gar intereseiramente dende o relixioso e político,
Callón repasa as circunstancias históricas que confirman o tránsito da inexistencia desa problemática
á súa consagración. E así,
dásenos cumprida noticia
da primeira unión documentada entre dous homes na Idade Media (a de
Pedro Díaz e Muño Vandilaz no 1061), explícase como o desprezo homosexual serviu como arma política
contra a nobreza galega enfrontada
a Afonso X e incluso se relata como
a haxiografía de San Paio o transformou de efebo mártir en santo militar das guerras relixiosas entre cristiáns e musulmáns.
Na mesma liña, tamén se revisitan diversos textos da nosa lírica trobadoresca para constatar
que as relacións eróticas homosexuais e lésbicas estaban á orde
do día e, por máis que fosen presentadas dende o satírico, amosaban unha visión moito máis indulxente desta vivencia amorosa
que a que establecían os códigos
legais e relixiosos que por ese
tempo comezaban a tomar forma.
Ameno e ben informado, Amigos e sodomitas é un ensaio de
máis que recomendable lectura
que, en palabras do propio Carlos
Callón,“prende novos farois” para
alumar, dende o histórico, unha
realidade sobre a que pairaban
abondas sombras.
CALLÓN, Carlos, Amigos e
sodomitas, Ed. Sotelo Blanco,
Santiago, 2011, PVP. 15 €

Ver sen ver
Teatro nas ondas
LUCÍA SEOANE
O pasado 1 de abril, o xurado da V edición do Premio
Diario Cultural de Teatro radiofónico acordou concederlle o premio do ano 2011 á obra titulada Paraísos, da
autoría de Xosé Manuel Pacheco Blanco. Pacheco –a
quen o público galego coñece aínda como novelista,
súa é A choiva do mundo– amosa un texto que abana entre a ficción e a realidade, entre ensoñacións das que ao
final tan só permanece un
lene ronsel, para dar paso á
nudez da propia existencia.
E á beira de Paraísos xorden no presente volume outros tres textos finalistas: Como eliminar as manchas de
vómito, de Eva Freixeira; Carne de canón, de Rebeca
Montero e Señora Carme, de
Manuel Román. Na brevidade deste espazo pouco podemos relatar acerca de cada un deles; de todos os xeitos, digamos que todos participan dunha vontade combativa, da crenza militante no
poder da palabra perante a(s) opresión(s) do poder e, en fin, dando mostra dunha saudable
capacidade creativa nas nosas letras.
Desde logo, sería ben de desexar que todas estas pezas tivesen a oportunidade de ser levadas á escena.Non
é este o momento nin o lugar acerca de consideracións
sobre a pertinencia/non pertinencia do termo “teatro radiofónico”, a posibilidade mesma dese subgénero; porén, sexa como fose, Pacheco, Freixeira, Montero e Román dan fe de que o teatro galego vive!
VV.AA.V Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico,
Ed. Xunta de Galicia/Xerais,Vigo, 2011, PVP. 15, 55 €
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Con prosa diáfana

Quedan os libros

Poeticamente conmovedor

ESTRO MONTAÑA

XOSÉ RAMÓN PENA

ROMÁN RAÑA

Luis A. Cortiñas, republicano betanceiro –colaborados das Irmandades da Fala e de A Nosa Terra- que
morreu na Arxentina , escribiu na súa madurez un libro
no que analiza desde a súa particular visión a historia
de España, e no que da conta da súa peripecia vital e
das súas experiencias relacionadas coa guerra civil. O
libro aparece agora verquido ao galego con introdución de Xesús Torres Regueiro baixo o título deTraizón
consagrada. A gran derrota do pobo hispano.
Rescatado do pasado
nunha edición enriquecida por numerosas e
melancólicas fotografías
en branco e negro, Cortiñas escribe conta ao fío
da memoria o seu paso
polas cárceres franquistas, unha estadía no manicomio de Conxo e a atmosfera manchada polo
fume vermello dunha rebelión encabezada polo
“criminalísimo”. Esta autobiografía de prosa diáfana é tamén
unha recreación de Betanzos, da súa vida familiar, e unha valoración de persoeiros con responsabilidades de goberno que el coñecera como Casaritos
(Casares Quiroga) antes de que as aves maléficas fixeran do solar patrio un inmenso camposanto.
Parabéns aos editores desta obra –a Asociación Cultural Eiravella-obra que mestura alegrías, gabanzas
amargas, e acusacións contra os que arrebataron o cetro da esperanza a homes como Cortiñas.
CORTIÑAS, Luis A., Traizón consagrada, A.C. Eiravella,
Betanzos, 2011, PVP.10 €

Se o autor do Limiar (D.Avelino Pousa Antelo) do libro que agora comentamos nestas liñas,Proceso a unha biblioteca. A persecución de Castelao a través da incautación da súa biblioteca, do que é autor Francisco
Xavier Redondo Abal, inicia o seu percorrido confesando que a súa debilidade por Castelao naceu un 10
de maio de 1931, nun “mitin de promoción galega” e
no que participaron personalidades como A.Villar Ponte, Álvaro de las
Casas ou R. Carballo Calero, quen isto escribe ha
de relatar, á súa vez, que a
miña querencia polo
gran rianxeiro ten moito
que ver con outra mesa
redonda na que, a comezos dos anos 70 do pasado século, participaba.... o
propio Pousa Antelo.
Dito o cal, cómpre precisar igualmente que estamos diante dun traballo
feito con rigor e solvencia –de Redondo Abal cómpre citarmos que é tamén
autor de O fulgor e as tebras , ensaio ben importante
arredor das bibliotecas en Galiza durante a II República e mais a súa destrucción nos inicios da Guerra Civil-, a amosar con nitidez brillante a conxuntura histórica, asemade que explora e rescata numeroso material lexislativo (que permite coñecer de primeira man
as disposicións represivas): todo o cal conleva unha
aproximación absolutamente pertinente e necesaria
diante de feitos e de xeiras cruciais na nosa historia.
REDONDO ABAL, F.X., Proceso a unha biblioteca, Ed.
Laiovento, Santiago, 2011, PVP. 10 €

Non me equivoco se afirmo que, desde que a Academia Galega dedicou o 17 de maio á figura e mais á obra
de Lois Pereiro, remexéronse as tranquilas augas do noso sistema literario e a atención de críticos e lectores,
mesmo da sociedade civil, centrouse nun membro marxinal e marxinado da xeración dos 80. O aluvión de
obras dedicadas tanto á súa dramática vida como ao
seu talentoso lirismo,
confírmano sen ningunha dúbida. En case elas
todas brillan o entusiasmo e mais a excelencia.
E todas desde diversas e
plurais perspectivas. O
volume que agora nos
ocupa, Lois Pereiro. Breve
encontro: un achegamento comiqueiro á biografía
do poeta, eríxese nun dos
mellores pola súa asombrosa calidade, polos deseños subxugantes, pola
cohesión argumental que
exhibe, pola súa intensidade visual. O autor desta fazaña é Jacobo Fernández Serrano (Vigo, 1971).
Coñecíamos o labor deste autor de banda deseñada,
entre outras, polas súas ilustracións de libros ben diversos (Risco, An Alfaya, Jean Giono). O que agora nos ofrece é dunha calidade artística excepcional. Cada debuxo que acompaña o texto é un tsunami emocional e
emocionante. Todo magnificamente estruturado, poeticamente conmovedor. Un fito nos nosos libros máis recentes.
FERNÁNDEZ SERRANO, J. Lois Pereiro. Breve encontro,
Ed. Xunta de Galicia/Xerais,Vigo, 2011, PVP. 15 €

