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INTRODUCIÓN

Carlos Casares era un gran contador de historias; de anécdotas, pero tamén era
un gran oidor delas.
En Ourense, Santiago, Cangas, Nigrán, Baiona…aprendeu, ensinou, pero sobre
todo, gozou moito do faladoiro con colegas e amigos.
Amenizaba as súas clases con anécdotas coas que introducir e dixerir a Lingua
e a Literatura.
Engaiolaba coa palabra creando expectación e curiosidade. Por iso queremos a
través de anécdotas e datos curiosos, achegarnos a algunhas persoas, lugares ou
acontecementos que axudaron a facer de Carlos Casares a persoa que foi:
gozosa da palabra, da conversa aberta e franca; comprometida co seu país e co
seu tempo.
No día 17 de maio do ano 17, queremos facerlle unha pequena homenaxe con 17
anécdotas que puideran servir para introducir o traballo de materias como o
galego, ou as CCSS a través da súa biografía.
Sabemos da súa importancia, da súa contribución á literatura galega, pero
sobre todo sabemos da súa humanidade, da súa querenza por achegar posturas
enfrontadas, por procurar acordos, e tamén sabemos do seu soño por levar ó
galego e a sociedade galega á modernidade e á universalidade.
Por enriba de todo Casares foi un home bo que procurou facer deste mundo – en
particular da súa Galicia- , un mundo mellor; máis civilizado; máis amable;
máis nobre.

Grazas, Carlos.
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-1- O RÍO LETHESO río Limia é o antigo río lendario
que os romanos chamaban Lethes.
Durante séculos fenicios e gregos
consideraron os territorios peninsulares
como un lugar de lenda. A Península
Ibérica era entón o “afastado Occidente”,
o fin do mundo coñecido, onde o Sol era
devorado polas augas do
Atlántico e todo era posible,
incluíndo a existencia de
terribles monstros e
criaturas fantásticas. Un bo
exemplo desta “tardía”
percepción lendaria témolo en plena campaña bélica para conquistar o
noroeste peninsular cando, en terras da actual provincia de Ourense -os
romanos tardaron sobre 200 anos para conquistar totalmente Hispania- , cara
ao ano 135 a.C Décimo Xuño Bruto e as súas tropas atopáronse fronte ás augas
dun río -posiblemente o Limia-, detendo o seu avance.
Os homes de Bruto, curtidos en mil batallas, quedaron paralizados de medo.
Identificaron aquel río -que se atopaba preto do fin do mundo coñecido- co
lendario Lete (Lethes), “o río do esquecemento” do que se cría que as súas augas
eran capaces de borrar os recordos daquel que as bebese ou cruzase.
Décimo Xuño Bruto
arrebatou o estandarte,
atravesou as augas do
Limia, alcanzando san e
salvo a outra beira. Desde
alí, segundo a historia,
gritou os nomes dos seus
soldados, un por un, para
demostrarlles que non
perdera a memoria.
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Carlos Casares, na súa infancia vive entre a cidade de Ourense, un pobo cerca desa cidade
(Beiro) e Xinzo de Limia (tamén na provincia de Ourense). En Beiro Cae ó río Avia de Pequeno
(sálvao a súa curmá) e logo salva el ao seu irmán de afogar no Río Limia.
A súa nenez en Ourense reaparece unha e outra vez na súa obra literaria. Alí aprende os nomes
das árbores e os paxaros.
Os veráns ó aire libre, o recollemento invernal arredor do lume, as historias de familiares e
amigos deixan unha pegada inesquecible.
Non é estraño que gozara dabondo dos faladoiros en Ourense e Santiago. Eran famosos os
faladoiros que se organizaban no verán en Baiona xunto co escritor Torrente Ballester e outros
amigos. Cando se trataba de sentar arredor dunha mesa con amigos, non había presa.

Os lugares da súa infancia na súa obra. Algúns exemplos:
“A Galiña azul” . Nesta obra o rapaz protagonista que escribe a carta á nena é dunha vila galega
próxima a Allariz (Ourense).
“Ilustrísima” está situada nos primeiros anos do século XX nunha cidade galega que ben podería
ser Ourense.
“O galo de Antioquía” comeza na praza maior de Xinzo de Limia.

Carlos Casares: home sensible influenciado polo seu tempo, o seu idioma e o seu país:

SÉCULOS

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI
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XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

-2- GALICIA: AS IRMANDADES DA FALA E A XERACIÓN NÓS
Casares interésase desde moi novo polo seu
idioma e a súa cultura. O amor polo idioma
galego e por Galicia das Irmandades da Fala e
a Xeración Nós exercen influencia sobre Carlos
Casares.
As irmandades da Fala -1916-: eran grupos de
persoas que se xuntaban polo amor á lingua
galega. Pola exaltación e o fomento do galego.
-O 5 de xaneiro de 1916 Vilar Ponte empeza unha campaña en
favor da dignificación da lingua galega. En Maio de 1916, 20
persoas reúnense no local da Real Academia Galega de A
Coruña. Acórdase crear unha IRMANDADE DE AMIGOS DA
FALA.
Nacen Irmandades da Fala en todas as cidades e vilas
importantes de Galicia. En 1917 nace a Irmandade de Vigo,
polo que este ano cumpriranse CEN ANOS DA CREACIÓN DA IRMANDADE DA FALA EN VIGO.
-o 14 de novembro dese ano aparece A NOSA TERRA, periódico oficial das irmandades
integramente en galego. Tres días despois, na I Asemblea, defínese a Galicia como nación.
-Todas as irmandades celebraban unha especie de congresos
cada certo tempo ao que chamaban asembleas.
-Na II Asemblea (1919) decidiuse conmemorar o DÍA DE GALICIA
o 25 de XULLO do ano seguinte.
- Na VII Asemblea (1931) acórdase crear o PARTIDO GALEGUISTA.
-Manuel Lugrís escribiu o Himno orixinario das Irmandades :

Antón Vilar Ponte

Na fala gallega vive
a ialma da nosa terra;
a redención de Galicia
nos seus acentos latexa.
Pobo que o seu verbo esquece
é traidor á natureza;
como irmáns todos falemos
a nobre fala gallega.

Lugrís foi director do primeiro xornal americano (Cuba) editado en galego (A Gaita Gallega1885). Foi membro do Partido Galeguista. Xunto con A. Bóveda redactou o anteproxecto do
Estatuto de Galicia. Morreu en plena Guerra Civil cun fillo en cada bando da guerra. Un deles,
Urbano Lugrís, no bando nacional.
Urbano Lugrís naceu na Coruña o 28 de xaneiro de 1908. En 1964 abandona A
Coruña para instalarse en Vigo. Algunhas das súas pinturas:
6

Serpe de mar

Porto de Vigo

Lenda Mariña 1944
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- XERACIÓN NÓS

Carlos Casares dicía que a Xeración Nós era un
grupo de escritores que en 1920 fundaron a
Revista Nós. Esta xeración de escritores tiña como
obxectivos a dignificación da nosa cultura (por iso
a maioría deles estaban nas Irmandades da Fala).
Os escritores máis representativos desta xeración
son Vicente Risco, Otero Pedrayo e Castelao
(que elixe o nome Nós para a revista).
Na portada da revista Nós, figuran monstros do
Pórtico da Gloria.
-Como Carlos Casares coñeceu a V. Risco- O achegamento de Casares á Xeración Nós, empeza no
faladoiro do café Parque de Ourense. Casares narra un encontro casual na Biblioteca Municipal de
Ourense cun velliño con gabardina ata os pés que andaba fochicando no arquivo mentres rosmaba
polo baixo deixando na sala un zumbar de rezo estraño. O rapaz queda engaiolado cando recoñece ó
escritor Vicente Risco co que meses despois compartirá parladoiro.
O adolescente de 16 anos -Carlos Casares-, gaña un concurso literario cuxo tribunal estaba presidido
por Vicente Risco, quen lle fai entrega do Premio.

“Ti dis: Galicia é moi pequena. Eu dígoche: Galiza é un mundo. Cada terra é como se fose o
mundo enteiro. Poderás percorrela en pouco tempo de norte a sur e de leste a oeste; poderás
voltar a percorrela unha e outra vez; non conseguirás andala toda. E cada vez que a
percorras, atoparás cousas novas. (...) Pode ser ela pequena en extensión; mais en fondura,
en entidade, é tan grande como queiras”.
Vicente Risco
9

-Como V. Risco descobre Castelao a Casares:
Conta Casares que na casa de V. Risco varios adolescentes (Casares e Xaime
Quesada ente eles), agardan sentados nun sofá. Risco entra na súa biblioteca
buscando algo que lles anunciara no café:
-“Coño, coño” -escoitaban os rapaces; e ó pouco xa se oían os pasos
lentos achegándose-.
“Nas mans trae un folleto – continúa Carlos- do tamaño
aproximado dunha carpeta. Entréganolo con coidado e
poñémonos a mirar con curiosidade. El, de pé, observa cunha
sorrisa alegre nos ollos que axexan por tras dos cristales de cú de vaso das gafas. Na
portada lese en letras negras tan graciosamente dibuxadas que hasta as comiñas son
fermosas: Nós, por Castelao.
Ninguén coñece aquel nome. Non había tardar en descubrir que ademáis de escritor e
debuxante eminente, era o sómbolo das arelas morais dun pobo”. (Casares 1975).
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-Foi con Risco con quen se iniciou Casares nos faladoiros en Ourense.

-Risco foi unha persoa que estivo presente tanto na súa vida como na súa obra:
-En “Deus sentado nun sillón azul” está presente a biografía contraditoria do seu querido
e admirado Vicente Risco.
-“…nos meus tempos- diría Carlos- de estudante universitario en Santiago, púxenme a
investigar na vida e obra de Risco, un home a quen coñecera, polo que sentía un gran
afecto persoal, pero do cal ignoraba…a súa traxectoria ideolóxica que o levará desde o
nacionalismo radical ata o Franquismo.
O que pretendía eu daquela era aclarar para min a contradición entre a persoa intelixente
e bondadosa a quen eu tratara en Ourense e o “traidor” cal se referían os meus
compañeiros de Santiago”.
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-3- EN ESPAÑA: A GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

A Historia da humanidade é unha historia de dominación
dunhas persoas sobre outras: patricios e plebeos, amos e escravos,

señores e servos, etc.
A idade contemporánea está marcada polo desexo de acabar cos
privilexios e os dereitos dunhas persoas sobre as demais.
O comezo da Historia Contemporánea sitúase na Revolución
Francesa. Pretende conseguir por fin, que todas as persoas sexan
CIDADÁNS (aínda que remata coa autocoroación como emperador
dun dos militares da Revolución: Napoleón Bonaparte).
Na era contemporánea desenrólase o capitalismo (a palabra “kapitalism”,comezou a ser utilizado

no

século XIX por K. Marx). Cada vez aparecen máis empresas e industrias (propiedade da Burguesía)
onde traballan os obreiros (Proletariado).
Para K. Marx estas dúas clases sociais estarían sempre enfrontadas. Os empresarios quererán sempre
maiores beneficios (que lograrán a costa de explotar aos traballadores) e os obreiros quererán
sempre mellores condicións nos seus traballos.
A solución para superar a loita de clases – para K. Marx-é que os traballadores se unan para tomar
os gobernos de todo o mundo e fagan leis que favorezan aos obreiros en contra da burguesía
(ditadura do proletariado) e poder chegar despois á sociedades sen clases (o comunismo).
A partir das teorías de Marx e outros intelectuais, nacen en toda Europa
partidos con estas ideas: comunistas, socialistas, anarquistas(son os chamados
partidos de esquerdas). Teoricamente estes partidos poñen especial atención
na defensa do proletariado e dos traballadores en xeral, en contra dos
“explotadores” (empresarios e donos dos capitais).
Dereitos sindicais e sociais para todas as persoas (folga, educación,
sanidade…), estado laico, participación activa dos traballadores na vida
política, loita pola democracia contra as ditaduras de corte
fascista… son reivindicacións típicas de partidos de
esquerdas.
En contraposición nacen tamén partidos en contra destas
teorías. Estes partidos defenden:
O Sistema capitalista, Orde (seguridade dos bens e das
persoas), liberdade de mercado, liberdade de circulación e
de mercadorías, maior presencia da relixión, liderados
fortes, máis protección e facilidades para os
empresarios).… son os partidos chamados de dereitas).
En 1917, por primeira vez na historia, triunfa unha Revolución Socialista nun país: Rusia. A partir de
aí haberá intentos de trasladar esa vitoria a todo o mundo- internacionalismo proletario- (en ocasións
creando frontes populares que agrupan a partidos de esquerdas). É o caso de España.
Ó longo da historia contemporánea as opcións de “dereitas” e “esquerdas” foron moi variadas e tanto
unhas como as outras teñen luces e sombras.
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Na segunda metade do século XX, Rusia abandeira o mundo socialista e Estados Unidos o mundo
capitalista. Non se pode entender o século XX sen estas dúas concepcións do mundo.
A Guerra Civil Española foi unha guerra entre o bando de
“dereitas” (bando nacional-“bando azul”-) e de “esquerdas”
(bando republicano-“rojos”-).
Os partidos europeos, tanto de esquerdas como de dereitas,
intentaron axudar ao bando co que se identificaban. Moitos
periodistas estranxeiros veñen a España como correspondentes
de guerra. Entre eles dous periodistas que eran escritores: un
periodista estadounidense chamado Ernest e outro inglés que se chamaba Eric.
A guerra deixou medio millón de mortos e outros tantos exiliados. Algunhas testemuñas:
-Neira Vilas: tiña 10 anos cando rematou a guerra: Lembro o titular de Faro de Vigo: “La
guerra ha terminado”. Conta que levaban aos soldados á fronte sen saber quen
era o inimigo (“os comunistas e os masóns: a xente non sabía o que era eso”).
Cando as familias escribían as cartas ós familiares que estaban na fronte,
escribíanas a unha dirección postal e por tanto non sabían exactamente onde
estaban.
-Gonzalo Adrio: Despois de matarlle a un tío e a un irmán (os do bando nacional), o exército
de Franco mobiliza ó resto dos catro irmáns. A el mandárono a Vigo e a
primeira noite durmiu no que hoxe é o MARCO onde atopou a un amigo a
quen “pasearan” ao seu pai. Despois enviárono a Ávila onde chegou a estar
nunha lista de soldados para execucións de prisioneiros. Negouse e alguén
borrou e tapou o caso.
-“Paco”:

http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1433&lang=fr

“Ramón” : http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1612&lang=fr

-“Cando se falaba de política pechábanse as portas e mirábase polas ventás a ver se pasaba alguén e ouvía.”
-“Para marchar a Francia, a nai de Ramón tivo que ir a Barcelona e alí esperar a un contacto que os levou
campo a través, agachados da garda civil, andando polo monte durante horas ata atopar Francia…”-

Despois da guerra, a postguerra:
Falta de liberdades, medo a falar de temas relacionados coa política ou coa relixión, censura,
represión de quen defendera esas liberdades, simboloxía fascista (uniformes, desfiles)...
A Guerra Civil Española
interrompe de maneira
brusca o avance da lingua
e a cultura galegas.
A división en dous
bandos divide á sociedade
española, galega e mesmo
aos membros do partido
galeguista. Algúns foron do
bando republicano e acaban executados na guerra (Alexandre Bóveda)
ou exiliados (Castelao) e outros, no bando nacional, acabaron formando
parte da administración de Franco (o Alcalde de Pontevedra: Filgueira Valverde).
13

-No seu Ourense natal escoita historias da guerrilla antifranquista.

-Falando de Vicente Risco e da Guerra Civil, escribía Carlos Casares:
“O que sorprende de Risco non é…a belixerancia contra a República e as esquerdas, coas que
estaba enfrentado desde 1931 por culpa da cuestión relixiosa. O que chama a atención é que
fala así sabendo que a inmensa maioría dos seus compañeiros estaban sendo sancionados,
perseguidos ou asesinados”.

-“A Galiña Azul” constitúe unha sutil parábola contra o autoritarismo e por extensión, contra os usos da
ditadura franquista de postguerra.

-“Xoguetes para un tempo prohibido” está ambientada na España Franquista o mesmo que “Os mortos
daquel verán”.
-“Lolo anda en bicicleta” é unha reivindicación de liberdade e felicidade dos nenos.

-Desacougado coa realidade política, ideolóxica e social que lle tocou vivir. Estaba sempre a favor do
máis débil, dos vellos, dos pobres.
Con 11 anos publicou unha entrevista a un mendigo na revista do seminario.

-O “noso” periodista americano que cubría a Guerra Civil Española –Ernest-era Ernest Hemingwey e o
“noso” periodista inglés- Eric Arthur Blair- máis coñecido co nome de George Orwel.
En tanto Casares entra no Seminario en Ourense Hemingwey publica a súa obra “The Old Man And The
Sea”. Casares fará máis tarde a súa tradución ó galego – “O Vello e o Mar”.
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- A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Mapamundi con los participantes en la Segunda Guerra Mundial.
Aliados
Aliados tras el ataque a Pearl Harbor
Potencias del Eje
Países neutrales

Alemaña, Italia e Xapón (potencias do eixe)
R. Unido, Francia, Rusia e USA (aliados)
Moitos países fóronse unindo a un ou outro bando.
En setembro de 1939 (meses despois de rematar a Guerra Civil
Española), Alemaña invade Polonia. 2 días despois Francia e R.
Unido declaran a guerra a Alemaña e comeza segunda guerra
mundial. USA e Italia entrarán máis tarde nun e outro bando.
A División Azul

VIOLENCIA

–

RADICALISMO

– MILITARISMO

-

FANATISMO

INTOLERANCIA - RACISMO - INHUMANIDADE - AUTORITARISMO
15

-O pensamento dogmático, o fanatismo, a intolerancia e a violencia sustentan en boa parte a narrativa
de Casares.
Tiña unha aversión case física ao enfrontamento e o conflito.
“Eu vivín nese ambiente de violencia e repugnábama…eu tiña un instinto contra isto, e supoño que de aí vén
unha parte da miña literatura, dese desprezo cara o dogmatismo”.

“Ilustrísima” é un canto á bondade e á humanidade da xente contra o dogmatismo e a violencia. É unha
lección de tolerancia e liberdade.

«Considérome sobre todo un home tolerante»
Esa tolerancia case ilimitada deulle algúns desgustos: desde o nacionalismo máis radical se lle sinalou en ocasións
como unha especie de traidor.

“Eu, xa o digo dende agora, non teño verdade ningunha. Teño a confusión que temos todos. E quen
non sexa confuso posiblemente sexa un dogmático. Non me interesan os dogmatismos, desconfío
deles» (Carlos Casares).

Pensamentos de Albert Camus (un dos seus autores favoritos):
-“ Toda forma de desprezo, se intervén en política, prepara ou instaura o fascismo”.
-“O artista debe estar sempre con aqueles que padecen a historia, non cos que a fan”.
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Unha anécdota axudaranos máis facilmente a entender a sociedade nese momento:

4- Ana: unha rapaza agochada 2 anos na súa casa pola persecución nazi.
1940. Ana ten 11 anos. Aínda que naceu en Alemaña,

veu a vivir a Holanda coa súa familia.
Son xudeus, e o pai sabía que en Alemaña non lles
esperaba un bo futuro.
Ana vive como dous tíos seus chegan a Amsterdam
(dende Alemaña), fuxindo dos nazis.
En Maio dese ano, as tropas alemás invaden Holanda.
A familia xa non se atopa a salvo. O pai de Ana, Otto
Frank, que tiña unha fábrica de produtos farmacéuticos,
sabía do perigo ao que se expoñían e decide pasar a
empresa aos traballadores mentres el constrúe unhas
habitacións secretas detrás da súa oficina na fábrica. Almacenou gran
cantidade de víveres e obxectos persoais esperando o día que se verían
obrigados a agacharse para non ser detidos.
Pasan 2 anos- 1942- Carlos Casares cumpre o seu primeiro ano de vidaOs xudeus son obrigados a levar unha estrela amarela para identificalos. Pouco despois chegou a nova
de que serían levados a campos de traballo en Alemaña. Otto sabía que era o momento de agocharse na
“casa de atrás” como lle chamaban ás habitacións secretas. E así o fixeron a familia Frank e catro xudeus
máis (un dentista xudeu e un matrimonio cun fillo 3 anos maior que Ana). En total, oito persoas. Son
axudados por 4 oficinistas da empresa que viven a tensión día a día.
Cando Ana cumpre 13 anos, recibe como agasallo un Diario. Aí comeza a contar todas as súas
experiencias en forma de cartas que dirixe a Kitty (o seu propio
diario).
Este diario comeza o 14 de xullo de 1942 e remata o 1 de agosto
de 1944. No transcurso deses dous anos, os veciños dos arredores
sospeitan que algo raro pasa na fábrica. Cinco policías das S.S.
(policía de Hitler) preséntanse na “casa de atrás”.
A familia Frank foi enviada ao campo de concentración de Auschwitz-Birkenau onde a nai de Ana morre.
Ana e a irmá (3 anos maior ca ela), son enviadas a Bergen-Belsen onde morren un ano despois de Tifus.
Otto foi enviado ao campo de concentración de Auschwitz onde foi liberado polos rusos.
Os outros catro xudeus morren tamén. Otto, o único supervivente do refuxio é quen acaba publicando o
Diario que Ana escribira.
Ler e escribir serviulle a Ana para desafogar. “ O mellor de todo -dicía- é que o que penso e sinto, polo
menos podo apuntalo. Senón asfixiaríame completamente”.
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Aparte do diario tamén escribe contos e anota frases bonitas de outros autores. Algunhas notas escritas
por Ana:
1-«¡ É marabilloso que ninguén teña que esperar un instante antes de empezar a mellorar o
mundo!».
2- «Eu sei o que quero. Teño unha opinión, unha relixión e un amor. Déixame ser eu mesma.
3-«Toda persoa ten dentro del algo bo. A nova é que vostede non sabe o grande que pode ser. Cando se
pode amar, ¡Canto se pode lograr! ».

4-“Poderán calarnos, pero non poderán
impedir que teñamos as nosas propias
opinións”.

5-“Nunca crerei que os poderosos, os políticos e
os capitalistas sexan os únicos responsables da
guerra. Non, o home común e corrente, tamén se
alegra de facela. Se así non fora, fai tempo que os
pobos se terían rebelado.”
Disimulan a entrada da “casa de atrás” cunha librería xiratoria

6-«Non se nos permite ter a nosa propia opinión. A xente quere que manteñamos a boca pechada, pero iso
non te impide ter a túa propia opinión. Todo o mundo debe poder dicir o que pensa”.
7-“As persoas libres nunca poderán concibir o que os libros significan para os que vivimos
encerrados.”
8-- «O que se fai non se pode desfacer, pero pódese
previr que volva a pasar.”
9-“Os pais só poden dar bos consellos ou poñelos
no camiño do ben, pero a formación do carácter
dunha persoa, reside nela mesma.”
10-“No vexo a miseria que hai, senón a beleza que
aínda queda.”
11- «Quen é feliz, fará felices aos demais tamén».
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-5- UN PILOTO FRANCÉS LOITA CONTRA OS NAZIS
O mesmo ano en que os alemáns invaden Holanda, invaden tamén Francia.
Dende que comezara a Segunda Guerra Mundial, un piloto
francés -a quen non recomendaban o seu alistamento por
varias lesións de accidentes aéreos-, empeñouse en
participar na loita contra os nazis.

Este piloto nacera nunha familia aristocrática e podía
escoller o futuro que quixera: primeiro intentou ingresar
na Escola Naval pero fracasou no exame. Despois acabou orientándose cara ás artes e a arquitectura
pero el mesmo dicía que non debuxaba ben.
Durante o servizo militar fíxose piloto pero a familia da noiva non lle deixou incorporarse ao exército do
aire; así que acabou traballando de inspector nunha fábrica de ladrillos e mesmo de representante de
camións…
Máis tarde acabou sendo piloto comercial
e estrelouse co avión en varias ocasións.
Unha vez saíndo de N. York cara a “Tierra
de Fuego” -extremo sur de América-, o
avión, cargado con exceso de
combustible, estrélase no remate da
pista. Cinco días en coma.
Intentou bater varios récords co
avión; o que lle custou graves accidentes.
Nun deles viuse obrigado a realizar unha aterraxe forzosa no deserto do Sahara. O piloto e o
compañeiro sobreviviron pero a punto estiveron de deshidratarse. Estaban desorientados. Non sabían
cara a onde ir e o único que tiñan para alimentarse eran uvas, dúas laranxas e un pouco de viño.
Experimentaron alucinacións visuais e auditivas. No terceiro día estaban xa tan deshidratados que xa
non transpiraban. Ó cuarto día apareceu un beduíno no seu camelo e salvoulles a vida.

Durante a guerra, loitou coa aviación francesa en varias misións. Cando os alemáns invadiron a parte de Francia
que aínda resistía – 1941-: ano en que nace Carlos Casares-, marchou a N. York. Alí traballa para que os EEUU se
impliquen na guerra contra Alemaña e empeza a escribir un libro.
Pasan 2 anos, e despois de escribir o seu libro, pide incorporarse de novo
como piloto na guerra contra os nazis.
Fai varias misións de recoñecemento para un posible desembarco de tropas
aliadas en Francia. Nunha desas misións o seu avión desaparece para sempre
no Mediterráneo en xullo de 1944.
Carlos Casares está punto de cumprir tres anos.
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-Ese piloto “desastre” que case nada facía ben, ese “perdedor” que dirían algúns, era Saint Exupéry; e
o libro que escribiu en N. York mentres intentaba que os americanos participasen na segunda guerra
mundial, era “O Principiño” -Le Petit Prince-. En principio un libro infantil pero considerado un traballo
sobre a natureza humana.
Traducido a máis de 250 idiomas e dialectos, é considerado o mellor libro francés do século XX. É un
dos libros máis vendidos da historia (200 millóns de exemplares vendidos).
-Carlos Casares traduciría Le Petit Prince ao galego: “O Principiño”.
-En Francia chegaron a acuñar unha moeda conmemorativa.
-Aparte do episodio (real) no deserto do Sáhara, hai moitos máis
paralelismos entre a vida de Exupéry e “O Principiño”:
-O Piloto- personaxe principal do relato, está baseado no escritor.
-O Raposo- está inspirado nun raposo do deserto (feneco) que o autor coñecía ben.
-A Rosa- é o obxecto máis prezado. O autor refírese á súa muller.
-Os Baobabs- árbores que esnaquizan planetas coas súas raíces. Simbolizan o
nazismo e os seus intentos de dominar o mundo.
As ilustracións do libro foron realizadas por Saint Exupéry. Estudou arquitectura aínda
que nunca se considerou bo debuxante e nunca acabou a carreira. (el mesmo se burla ó
comezo do libro de si mesmo).

O Principiño legou varias frases célebres á cultura popular:
-Non se ve ben senón co corazón; o esencial non é visible ós ollos.
-Todas as persoas foron nenos, aínda que poucas persoas se lembren.
-Non era máis que un raposo coma outros moitos. Pero eu fíxeno amigo meu, e agora é único no
mundo.
-Para os vaidosos, todas as demais persoas son admiradoras.
-Camiñando en liña recta, un non pode chegar moi lonxe.
-É moito máis difícil xulgarse a un mesmo que xulgar aos demais.

20

6-HITLER E O GRAN DITADOR-

Pouco antes da Segunda Guerra Mundial poucos podían
predicir que a Alemaña Nazi puidera chegar a facer as
barbaridades que fixo uns anos despois.
Dous anos antes de que empezara a guerra, como se fose
algo premonitorio, Charles Chaplin comeza a producir unha
película: O GRAN DITADOR -Chaplin e Hitler curiosamente
naceron no mesmo mes e no mesmo ano; incluso na mesma
semana- abril de 1889-. Nese momento case ninguén vía o
nazismo como unha ameaza e converteuse así na primeira
película antinazi.
As películas de Charles Chaplin eran mudas. O Gran Ditador foi a
primeira película totalmente sonora de Chaplin.
Chaplin recibe presións para non seguir rodando a película. Cando
se estrea en 1940, o ministro de propaganda de Hitler, Joseph
Goebbels, comentou: “Chaplin es un pequeño judío despreciable”.
Contan que Hitler mandou traer unha copia da película e que a viu
dúas veces en privado. Chaplin comentou que “tería dado calquera
cousa por saber o que dixo Hitler cando a veu”.
Chaplin dicía que Hitler era un dos máis
grandes actores que tivera visto nunca.
Acusado en varias ocasións de
comunista con argumentos tan
sorprendentes como escribirlle unha
carta ao pintor Pablo Picasso ou por
manter relación co poeta alemán
comunista, non militante do partido,
Bertol Brech ou por facer campaña para axudar á Unión Soviética
que estaba loitando nese momento contra os alemáns xunto a G.
Bretaña e Estados Unidos. O clima político nos Estados Unidos na década na que naceu Carlos Casares -1940consideraba a Chaplin “perigosamente progresista”. Mesmo foi agredido verbalmente nunha conferencia por
máis de cen periodistas en N. York e incluído na lista negra de Hollywood.
Por esta razón acabou exiliándose en Suiza en 1952 –(Carlos Casares entra no Seminario ese ano e o cine acabará
sendo unha das súas paixóns)-, onde pasa o resto da súa vida.
Chaplin afirmou que era un “traficante da paz”. El non se sentía comunista pero consideraba que os esforzos do
goberno de Estados Unidos de aquel momento por suprimir aquela ideoloxía, era unha inaceptable infracción ás
liberdades civís.
Curiosamente foi proposto para candidato a Premio Nobel da Paz en 1948.
21

-O cine era unha das grandes paixóns de Carlos, aparte da literatura. O Cineclub (asociación de carácter privado
onde se pasan e comentan películas) permitiulle coñecer o cine de directores importantes como Bergman,
Passolini, Buñuel, Berlanga…
Esas sesións adoitaban contar coa presenza da “secreta” (policía de paisano). Carlos gozaba con eses xogos
dialécticos de dicir e non dicir. Era outro xeito de defensa e resistencia (contra o Franquismo).

Bertolt Brecht
"Hai homes que loitan un día e son bos;
outros loitan un ano e son mellores;
hainos que loitan moitos anos e son moi bos;
pero están os que loitan toda a vida
e eses son os imprescindibles".
Bertolt Brech

.

(Poema que sempre se atribuíu a Bertol Brech pero que non é del senón do Pastor Martin Niemöller)

Eles viñeron, por Martin Niemöller
“Cando os nazis viñeron a buscar ós comunistas,
gardei silencio. Porque eu non era comunista.
Cando encarceraron ós socialdemócratas,
gardei silencio,
porque eu non era socialdemócrata.
Cando viñeron a buscar ós sindicalistas,
non protestei,
porque eu non era sindicalista.
Cando viñeron a buscar ós xudeus,
non pronunciei palabra,
porque eu non era xudeu.
Cando finalmente viñeron a buscarme a min,
no había ninguén máis que puidera protestar.”
“Oficialmente, este poema fue recitado por primera vez en el sermón que el pastor Niemöller pronunció en la Semana Santa de 1946 en la población de
Kaiserlautern (Alemania), y que se tituló «¿Qué hubiera dicho Jesucristo?», en referencia a la apatía del pueblo alemán ante la crueldad nazi. Este dato se
corrobora en el libro: They Thought They Were Free, The Germans, 1933-45, escrito por Milton Mayer
Según escribió Rafael Martínez en 1997 para el Diario el País , el error viene desde los años 70. Este poema fue difundido oralmente y en ocasiones también se
le conoció como Los

indiferentes. Dado que Martin Niemöller no ha sido alguien tan conocido como el propio Brecht, y que las características del

poema encajan en la forma de escribir y sensibilidad política del dramaturgo alemán, hicieron que el poema se atribuyera a Brecht. –“
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7-Ramón Piñeiro- (Letras Galegas 2009)
Se a Guerra Civil Española foi fratricida, unha guerra entre irmáns; foino moito máis
para Galicia. Os membros das Irmandades da Fala, da Xeración Nós e do Partido
Galeguista vense, eles ou os seus fillos, repartidos a ambos bandos da guerra.
Ningunha guerra ten sentido pero menos unha guerra así.
Se a guerra dividiu ó galeguismo, dividido continuou ao remate da mesma. Mentres
uns defendían que había que continuar a loita política contra Franco, outros
defendían sen embargo, que a loita debería ser fundamentalmente cultural.
Ramón Piñeiro, militante do partido galeguista, foi dos que fixeron a guerra no bando de Franco. É moi
posible que na fronte pensara moitas veces nas contradicións que vivían lembrándose de Alexandre
Bóveda (axustizado en Pontevedra) e Castelao (exiliado) aos que tratou con familiaridade e cos que
compartiu ilusións como membros todos do Partido Galeguista.
Rematada a guerra, estuda Filosofía e Letras na Universidade de Santiago.
O mesmo ano en que o noso piloto francés publica o seu libro – 1943-, Ramón Piñeiro intervén na
reorganización clandestina do Partido Galeguista.
En 1946, con 30 anos, viaxa a Francia para entrevistarse co presidente do goberno republicano no exilio,
José Giral. A súa misión era dobre: por unha banda, conseguir que se incluíse un ministro galego no dito
goberno e que este fose Castelao e por outra, informarse dos plans e medios que o goberno tiña para
derrocar o réxime de Franco. Conseguiu ambos propósitos mais quedou desolado ao constatar que o
proxecto de Giral para rematar co franquismo, era inxenuo e irrealizable; froito do descoñecemento da
verdadeira situación que se vivía en España. De volta a Madrid, Ramón Piñeiro foi prendido nunha
reunión na que ía informar os outros grupos clandestinos das súas xestións en Francia. A esa reunión
acudían tamén militantes do sindicato CNT. A policía, que viña seguindo a estes sindicalistas, acabou
deténdoos a todos. “ A miña detención foi accidental- diría Ramón Piñeiro- pero, claro, foron á miña
casa e alí atoparon probas das miñas actividades…total: que pasei tres anos no cárcere…” - ata 1949-.
Castelao, objeto de atención para la CIA

24.01.2017 |

Un informe desclasificado de la Agencia de Inteligencia recoge críticas
a su nombramiento como ministro en el exilio y como Piñeiro fue
detenido tras viajar a París para proponerlo para el puesto

“… nós entendíamos que a loita política non conduciría a nada…ó
non terse producido a esperada presión exterior, o franquismo
duraría moito. Pretender cambiar a situación por unha presión clandestina era absolutamente inútil; era
facer sacrificios sen sentido. Así que, no ano 1950 iniciamos a actividade cultural galega a través de
EDITORIAL GALAXIA”. Ramón Piñeiro sería un dos fundadores. Nese mesmo ano morre Castelao no
exilio. Casares ten 9 anos.
A esa tendencia por quitar ao galeguismo a súa compoñente política e centrala na súa compoñente
cultural coñécese como Piñeirismo.
Na súa honra fundouse no ano 1994 en Santiago o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades: http://www.cirp.es/
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-Cando chega a estudar a Santiago de Compostela, Casares entra e contacto co grupo de estudantes
galeguistas que se xuntan arredor de Ramón Piñeiro.
-Ramón Piñeiro foi para Casares un mestre e un amigo. Foron deputados os dous como “galeguistas
independentes” na primeira lexislatura ao Parlamento de Galicia.
-De Ramòn Piñeiro recibe Casares o relevo para a dirección da editorial Galaxia.
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8-O Bispo que salvou a vida a Fidel CastroCuba foi a última colonia americana española. Independizouse coa
axuda dos Estados Unidos. Cando naceu Carlos Casares o presidente do
goberno cubano, chamado LAREDO, acababa de ser derrocado por un
ditador: Batista.
Durante a ditadura de Batista as condicións dos traballadores eran duras.
A mortalidade infantil era moi alta . Faltaban vivendas para a
O presidente Laredo

poboación. O analfabetismo era moi alto. Os terratenentes explotaban aos campesiños.
O arcebispo da Habana, D. Enrique Pérez Serantes, que tiña unha forte conciencia social,
denunciou as inxustizas contra os campesiños e obreiros. Creou un periódico, O FARO,
como forma de acercarse á realidade dos traballadores portuarios aos que visitaba a diario.
O bispo procedía dunha familia humilde de Galicia.
Consideraba que a clase media-alta, de maioría católica, era
pouco solidaria porque só estaba pendente dos seus
privilexios; así que empezou a pensar que facía falla un
cambio no sentido de profundar na doutrina social-cristián.
Foi nesta situación que Fidel Castro, o expresidente cubano
falecido durante este curso (un dos personaxes políticos do
século XX), trata de derrocar ó ditador Batista e chegar ó
poder. Era o ano de 1953. Casares Levaba un ano no
Seminario en Ourense.

Fidel Castro no interrogatorio

Fidel Castro organiza o asalto ao cuartel
de Moncada (un dos principais do país).
Para iso tiñan que cruzar practicamente
toda Cuba. Escolleron o 26 de xullo por
ser domingo de carnaval e así a presencia
de mozos doutras provincias non

Enrique Pérez Serantes cunha familia de guajiros

causaría estrañeza. 130 homes dispostos ao ataque
para tomar un país. O condutor do coche onde ían
parte das armas, non coñecía a zona e acabou
O Che Guevara con Fidel Castro
perdéndose. Un sarxento apareceu de improviso cando
ían a atacar o cuartel, e empezou a provocar un tiroteo que impediu o factor sorpresa.
Dentro do cuartel hai moitos máis soldados que guerrilleiros fora, e ademais están mellor
armados. Non había ningunha posibilidade de que o asalto saíra ben. Fidel ordena a
retirada.
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O exército empeza a buscar aos guerrilleiros que tratan de escapar. Algúns son
executados. Fidel atopábase agachado nun poboado xunto con outros guerrilleiros.
Serantes ofreceuse a ir en busca de Fidel Castro.
Antes reuniuse cun coronel do exército para conseguir a promesa de
que os fuxitivos non serían axustizados, coa condición de que estes se
entregaran.
Cando se localizou aos prófugos o arcebispo chegou incluso a
interporse entre eles e os militares e así foi como salvou a vida de
Fidel.Serantes quería unha República de Cuba que fora Cristián e
respectase os dereitos da Igrexa. “A gran diferenza era que Fidel
quería unha revolución sen Deus mentres que Serantes quería facela
con Deus”.
(Ignacio Uría).

Seis anos despois- mentres Casares asiste ós faladoiros con Vicente Risco no café Parque O 1 de xaneiro de 1959-, Fidel Castro diríxese a todo o país dende o balcón do Concello da
Habana. Conseguiran derrocar ao ditador Batista. Entre as intervencións que preceden ó
discurso histórico de Fidel, unha sorprendente: a de monseñor Pérez Serantes que se
funde nun abrazo con outro líder guerrilleiro: Huber Matos. Un mestre que levaba 3 anos
dedicado completamente á Revolución.
“Yo les digo- dicía Fidel Castro nese discurso- que esta es la primera revolución socialista en todo
el mundo que se inicia con el apoyo total de la Iglesia”.
O que estaba sucedendo en Cuba naquel momento era moi importante.
As potencias mundiais (Estados Unidos e a Unión Soviética) tiñan moito
interese en que Cuba foxe da súa influencia. O propio Presidente
Eisenhower primeiro e Kennedy despois chegaron a ler as pastorais de
Don Enrique.
O Presidente Kennedy

Pouco despois da Revolución, Fidel
Castro achégase cada vez máis ao marxismo e á Unión
Soviética. Isto entra en contradición cos principios
humanistas e cristiáns do arcebispo e acábanse
distanciando. O arcebispo vese obrigado a recorrer a
Raúl Castro (actual presidente de Cuba) xa que Fidel
comezou a ignoralo.
Camilo Cienfuegos, Fidel Castro e Huber Matos 8 de de xaneiro 1959

O Arcebispo Serantes destacaría despois pola defensa da liberdade de prensa, de
educación, de reunión, e reclama ao goberno que cumpra as súas promesas políticas como
as eleccións libres e a volta á Constitución de 1940 (do goberno de LAREDO).
Curiosamente o mestre Huber Matos durante meses discutiu con Fidel sobre o rumbo da
Revolución e nunha carta expresa a este a súa renuncia. Acaba encarcerado por sedición
durante 20 anos (1959-1979).
O arcebispo morre en 1968 –o mesmo ano en que Casares publica A GALIÑA AZUL-.
Cen mil persoas acudiron a despedilo.
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-Don Enrique era de Tui. Tío avó de Carlos Casares. Visitaba á familia sempre que viña a Galicia.
A nai de Carlos, Manolita Mouriño, era unha muller que vivía con intensidade o seu catolicismo.

-“Ilustrísima” conta as repercusións sociais e as desavinzas entre o bispo de mailos cregos da curia
dunha pequena cidade.
Cando D. Enrique chegou a bispo, Casares recibe o seu abrazo bonachón e simpático. Desa imaxe
perfila os trazos do personaxe de “Ilustrísima”.
-Casares foi sempre un home fiel ao pensamento Cristián no que ese criou. Era un home
fundamentalmente bo.
-Ramón Piñeiro lémbralle a Casares nunha carta: “…eres home de moi sinceira convicción relixiosa…”.
-En 1966 e diante da primeira tradución completa ao galego dos Evanxeos (realizada por Manuel Espiña e Xosé
Morente) co título de “A palabra de Deus” escribe:
“…que lección de humildade esta da palabra de Deus que se fai galega para nos falar ós galegos! Xa vedes: un
idioma humilde, un idioma abafado, e Deus fala por él. E é que para Deus non hai artificios. Para Deus non hai
linguas oficiais. Para Deus hai homes. Homes que falan…”
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9-A censura na España de FrancoUnha das características do Réxime de Franco foi a falla de Liberdades.

A censura era o sistema que utilizaba o goberno para controlar as
publicacións (prensa, libros, revistas) e outras producións culturais (cine,
teatro, etc) para asegurarse que o que se dicía ou escribía non foran
expresións ou ideas contrarias a Franco e ao seu réxime. Había persoas
que tiñan como finalidade esa misión. Eran os censores.
Ó comezo da ditadura a censura era moi poderosa e poucos se atrevían a
desafiar ao réxime. Pouco a pouco este foi cedendo, e a sociedade foi
sendo cada vez máis crítica.
Os censores a veces chegaban a facer cousas verdadeiramente ridículas
Documento con anotacións do censor
ou chuscas para intentar cumprir coa súa misión:
-Para evitar que os espectadores da película “Mogambo” se decataran
de que estaban ante unha infidelidade, fixeron pasar por dous irmáns a dúas persoas que estaban casadas. O que
conseguiron foi que “dous irmáns” tiveran unha relación pouco explicable á vista dos espectadores nalgúns
momentos.
-As escenas de bicos e relacións cariñosas entre as parellas “cortábanse”. Os espectadores dábanse conta e
asubiaban e pateaban.
-xa rematando a ditadura- en 1974- un grupo musical chamado “Doctor Pop”
grava un tema chamado “Sofía”. Tiña moitas
posibilidades de converterse na canción do verán.
Pero a censura considerou que como na canción se
falaba dunha rapaza “trasnochadora… que llevaba
vestidos ajustados…y que le gustaba bailar … hasta
el amanecer…” e casualmente a que ía ser Raíña de España tamén se chamaba Sofía, o
mellor era prohibir a canción para evitar asociacións malévolas. E así foi como se
A Raíña Sofía
prohibiu.

-Casares era moi afeccionado ao cine e había cineclubs a onde os espectadores ían ver cine de calidade e moitas
veces comprometido socialmente. A Carlos facíanlle moita gracia as estratexias, os dobres sentidos que había que
utilizar entón nesas reunións porque moitas veces acudían a elas os
policías da social (secreta) para controlar, na súa función de censura,
que todo estivera de acordo co réxime.
-Moitos libros e moitas películas estiveron prohibidas legalmente ata
que en España se implantou a Democracia. Foi o caso da película de
Charles Chaplin “O Gran Ditador”; prohibida en España hasta a morte
de Franco en 1975.
Raimon nun concerto

-Casares traduce ao galego letras do cantante Raimon.
(cantautor con cancións protesta contra o Réxime de Franco).
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-Carlos, como no Seminario non podía ler a determinados autores (porque estaban prohibidos os seus
libros), aproveitaba os seus veráns en Xinzo para poder facelo. O bibliotecario da vila -do bando
republicano na Guerra Civil- era moi amigo del e pasáballe libros de Voltaire, Balzac e outros autores
comprometidos.

“Al Vent” era unha canción símbolo contra o franquismo
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10-Os faladoiros– Os irmáns Quesada -

Mentres o bispo da Habana celebra en Cuba con Fidel Castro a
chegada da Revolución, Casares, con 18 anos, frecuenta os faladoiros
ourensáns, en especial o de Vicente Risco no café “Parque” ás veces, e
outras, no café “Miño”, con outros escritores e artistas. Entre eles:
Xaquín Lorenzo (Letras Galegas 2004) e Xaime Quesada (pintor).
De Xaime Quesada dicía Picasso: ¡Venid, venid y ved!, por fin tengo
un auténtico discípulo en España...PABLO PICASSO (Notre Dame
deVie, 1967. Francia)

O Ditador

Holocausto
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"Protesta", 1976

A FADA E O DRAGON
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O seu irmán: FERNANDO QUESADA:

Ourense 1933 - Vigo 2016.- Foi un humorista gráfico coñecido polo seu
traballo para Faro de Vigo.
Para conmemorar esta lonxeva relación Faro de Vigo edita e distribúe, co
patrocinio do Concello de Vigo, "Quesada. 1961-2011", un libro que recolle
algunhas das mellores preto de 400 viñetas do artista gráfico.
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11-A Universidade de Santiago- Casares estudante de Filosofía e Letras– Con 20 anos -1961-, trasládase a Santiago de Compostela para estudar Filosofía e Letras: -Nese
mesmo ano morre o noso periodista americano, Ernest Hemingway.
-Entra no grupo de galeguistas de
Ramón Piñeiro. Este encontro
rematará nunha indestrutible e íntima
amizade
-Na Facultade de Filosofía e Letras – Carlos sempre dixo que non
aprendera nada na Universidade-, a asistencia
obrigatoria ás aulas e mesmo certa indumentaria
obrigatoria tamén, rompeuse un día que decidimos
Carlos e máis eu vestir xersei subido e cos picos da
camisa branca en lugar da chaqueta, camisa e gravataconta un amigo seu-.
Esa ruptura revolucionaria levantou algún escándalo
pero axiña se estendeu, e mesmo fixo moda.
-A decepción de Casares respecto de
Vicente Risco:
En 1930 Risco vai a Alemaña e volve máis conservador e católico. En 1933 publica Nós
os inadaptados
En 1936, cando o Partido Galeguista se suma á Fronte Popular, Vicente Risco sae do
Partido para dirixir a Dereita Galeguista.
-Cando o levantamento de Franco, Risco calou a pesar do asasinato e encarceramento de moitos
compañeiros. A dualidade decepción política e cultural e a afinidade persoal está presente en Casares.
Acode a R. Piñeiro para explicar isto.
-O curso de Carlos, cando el chegou a Santiago, era moi numeroso. Non había asento para todos –segue contando
o seu amigo- Moitos compañeiros tiñan que estar de pé ou polo chan. Isto xerou certa indignación e protestas polo
baixo. Carlos e máis eu, cabaleiros de altos ideais, decidimos poñer un cartel na porta da aula, tomando todas as
precaucións do mundo utilizando recortes de letras de periódicos que dicía “se necesitan sillas”. Carlos recreaba
contando como un profesor falaba co Decano acerca do tal cartel:
-“Sr. Decano… ha visto usted el cartel de justa protesta de los alumnos? Pues ya sabe: empiezan pidiendo sillas y
terminan moviendo el sillón”.

Con 21 anos -En 1963- En Abril morre Vicente Risco. Un mes despois Casares acude, xunto con outros
mozos galeguistas, ao salón de Fonseca da Universidade onde autoridades civís e militares celebran o
1º DÍA DAS LETRAS GALEGAS. Conta un amigo seu que “o máis impresionante, aparte do acto
académico, foi a procesión cívica que os universitarios formaron despois á saída, dende Fonseca á
Ferradura, e á que se uniron xentes e xentes da cidade, con coroas, para render homenaxe diante da
estatua da nosa gran poeta - Rosalía de Castro- e rematar cantando o himno galego. No noso corazón
de mozos algo quedou acendido aquel fermoso día”.
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-O día das Letras Galegas foi instituído en 1963 pola Real Academia Galega para homenaxear a aquelas persoas que
destacaran pola súa creación literaria no idioma galego o pola súa defensa da lingua. Cada ano dedícase a un persoeiro
diferente, tendo en conta que se esixen polo menos dez anos dende o seu falecemento. O 17 de maio débese a que tal día
como ese, en 1863, publicouse en Vigo o primeiro exemplar da obra Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, que marcaría o
inicio do “Rexurdimento”; o Renacemento cultural do galego.

-Casares entra en contacto con Ramón Otero Pedrayo nos seus anos de Universidade, cando o mestre exerce
como catedrático de Xeografía na USC. Recibe del a nova da enfermidade de Vicente Risco que o levará á morte.
Casares percibe o estado depresivo que a inminente morte de Risco causa nel.
-Otero Pedrayo morre en 1976 e co gallo da súa morte Casares escribe a súa biografía.
-Daquela, cada mediodía, en Santiago, dúas señoras pasean polo centro da cidade. Maquilladas, flirteaban cos
estudantes.

Coralia, a menor e máis alta, era tímida e pouco faladora, mentres que Maruxa, máis pequena aínda que maior ca
ela, era a que levaba a voz cantante.
Tiñan como alcuño As Marías; foron tamén cualificadas como «locas» e «solteronas».
-Moitos estudantes finxían sentirse namorados das Marías ríndose das humildes e maquilladas modistas.
-Todos os días saían aó mediodía. Non importaba se chovía. Levaban paraugas. De colorido estridente no vestir…
Formaban parte da paisaxe daquel Santiago dos anos 50 e 60.

¿Que historia había en realidade detrás de aquelas mulleres? Preguntaríase Casares máis dunha vez coa súa
mirada aguda e penetrante?
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12 -Carlos Casares: Desterrado Casares ten 28 ANOS - 1969 - Comeza a impartir docencia
no Colexio Público de Viana do Bolo.
Entrará en conflito coa dirección do Centro ó realizar actividades
que non gustaban ao Réxime.
Casares é acusado de “comunista, entre outras cousas, por
pretender que os nenos pobres da vila puideran acceder
gratuitamente aos servizos do comedor escolar, poñendo de
manifesto durante esta batalla unha rede de impresentables
corruptelas.
O conflito, con obra de teatro escolar por medio, remata con Casares expedientado, despedido e
inhabilitado para impartir a docencia en todo o territorio galego debido á intervención do Reitor da
Universidade de Santiago de Compostela e seralle prohibido exercer a docencia en toda Galicia.
Ten que marchar a Bilbao.

Hoxe, aquel colexio de Viana do Bolo, chámase:

IES “Carlos Casares”.

Instituto Carlos Casares

–
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Viana do Bolo – Ourense

-Casares non era comunista pero estaba disposto a dar o que fora porque se oíra a voz dos comunistas. Na páxina
anterior aparece na foto con Santiago Carrilo, líder do Partido Comunista de España (despois de morrer Franco1976-, aínda debía utilizar perruca para vir a España.). Ó ano seguinte, en 1977, legalízase ese partido o día de
Venres Santo despois de case corenta anos na clandestinidade.

-Casares é consecuente coas súas ideas e isto lévao a enfrontarse coa dirección do Centro onde traballa e como
consecuencia ao “desterro” ó País Vasco.
A democracia, a tolerancia, a liberdade, a dignidade… eran valores que movían a Carlos Casares.
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13-Un barco Pirata que o leva a Suecia – Olof PalmeMentres está en Bilbao, unha rapaz sueca, Cristina Berg, navega por Galicia a bordo dun barco digno dunha película de
piratas.
Na volta de Bilbao - en 1971,
ten Casares 30 anosdiríxese en tren a Santiago de
Compostela. Alí coñece a
Cristina, a que será sempre a
súa compañeira.
O casamento, que se produce
moi pouco despois en
Ourense, abriralle a Carlos as
portas de Suecia, un país que acabará coñecendo moi ben, incluída a súa lingua, e que converterá nunha especie de modelo ideal para
a súa Galicia soñada.
O primeiro ministro de Suecia, Olof Palme, a quen Casares chegou a coñecer persoalmente, foi coñecido en España porque en 1975
andaba pola rúa cun cartel no peito no que se podía ler: “liberdade para os españois” (en referencia á ditadura de Franco).
Casares admiraba o nivel de convivencia e de prestacións sociais que tiñan os suecos. Admiraba tamén o achegamento que tiñan os
políticos e o sentido do deber cara ó seu pobo. Non eran personaxes
intocables e inaccesibles ós que hai que chegar por medio de
recomendacións, senón persoas que as elixían os cidadáns e que eran
elixidas para servir ós cidadáns.

Por querer
achegarse máis ao
pobo ao que servía,
no afán por facer da
política unha
actividade
totalmente normal
de persoas con
vidas totalmente normais, con frecuencia, Olof Palme renunciaba á súa escolta.
Xa cando en España había democracia- unha noite de febreiro de 1986-, saía dun
cine en Estocolmo coa súa muller. Saían sen escolta. Palme é asasinado a tiros.
Moitos en España sentiron a morte dun home que consolidou un modelo social xusto
e que alzou a súa voz sempre en contra das guerras e das ditaduras.
Por esa época nos institutos de Suecia recoméndase a lectura do libro: “Tordyveln
flyger i skymningen” da escritora María Gripe. Pouco antes da morte de Olof
Palme, fíxose a tradución ó castelán: “Los escarabajos vuelan al atardecer”.
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-Cristina Berg é un verdadeiro pasaporte a Suecia. Unha entrada a ese país.
Casares acabará coñecendo persoalmente ó primeiro ministro dese país, Olof Palme e verá no
estado sueco un espello onde Galicia se poida ver algún día.
-Casares fai a tradución ó galego do libro de María Gripe: “Tordyveln flyger i skymningen” co título:
“Os escaravellos voan á tardiña”-
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14-Carlos Casares: de novo expedientado – Casares e Álvaro Cunqueiro –
Con 33 ANOS -No 1974- convócanse oposicións, ás que Carlos se presenta e consegue praza de profesor de Lingua
e Literatura Española no Instituto de Ensino Medio de Cangas do Morrazo.
Pero ao pouco tempo será expedientado xunto con Méndez Ferrín, Francisco Rodríguez, Xesús Alonso Montero e
outros ensinantes polo seu apoio ós profesores interinos.
Daquela vive e traballa en Cangas , aínda que non tardará en establecerse definitivamente en Vilariño da
Ramallosa, no concello de Nigrán, onde adquire un terreo e constrúe unha casa.
Estes son tamén os anos nos que se afianza como escritor, coa
publicación de títulos como “As laranxas máis laranxas de todas
as laranxas”, “Xoguetes para un tempo prohibido” ou “Os
escuros soños de Clío”, ademais da exitosa tradución ao galego
de O principiño.
-“Xoguetes

para un tempo prohibido

“(1973-75)

obtivo dous importantes premios:
-Premio Galaxia, 25 anos (1975).
(no xurado estaba Álvaro Cunqueiro, Gonzalo Torrente Ballester, Celestino Fernández de la
Vega, Francisco Fernández del Riego ).
Presentáronse baixo plica 8 orixinais dos que pasaron á final:
-“Antón e os inocentes” de X.L. Méndez Ferrín
- “No Cadeixo” de Paco Martín, que quedou finalista, recaendo por unanimidade o premio a Carlos Casares.

-Premio da Crítica Española (1976).

O Director de Faro de Vigo, Álvaro Cunqueiro (director entre 1965 y 1970.), e o escritor Torrente Ballester-, no
xurado que concede o premio Galaxia 25 anos a “ Xoguetes para un tempo prohibido”.

Un autor admirado que deixou unha fonda pegada na
súa estética e polo que sentiu unha especial devoción
foi Álvaro Cunqueiro.
Sempre considerou que tanto Vicente Risco como Cunqueiro
non foron ben tratados e recoñecidos.
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-Ano de 1975. Casares chega a clase, como todos os días:
Era máis ben un home que se facía notar pouco. Podería entrar sen que case te decataras.
Senta na súa cadeira de brazos e disponse a poñer enriba da mesa algunhas cousas que levaba.
Apuntes, algún libro…
A modo, pouco a pouco… os seus alumnos comezan a erguerse. Case un por un; pausadamente.
Antes de que se decatara ben da situación, comezan a aplaudir.
Casares, si ben nun primeiro momento asomou cun ademán de sorpresa, enseguida se decata e
agradece sinceramente o xesto. Sen espaventos pero con moita gratitude.
Os seus alumnos estaban rendendo a súa pequena homenaxe ao seu mestre que gañara o premio
Galaxia por “Xoguetes para un tempo prohibido”.
Tras un breve comentario sobre o premio, sinceramente agradecido, dispúxose a continuar a clase
como se nada pasara.
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15-Carlos Casares Institucional-

Con 36 ANOS - 1977 - Ingresa na Real Academia Galega,

onde foi o membro de número máis novo.

Nunha sesión da Real Academia Galega

Con 41 ANOS - 1982 - Deputado ao

Parlamento de Galicia como galeguista
independente nas listas do PSdeG-PSOE
pola provincia de Ourense.
Primeira Lexislatura Parlamento de Galicia
Presentouse ás eleccións como “galeguista
independente” e nesa andaina estivo acompañado por Ramón Piñeiro, Alfredo Conde e Benxamín Casal.

Casares gardou sempre un excelente recordo daquela primeira cámara autonómica no Salón Nobre de Fonseca. O
espírito de consenso, ao que tanto contribuíron os deputados galeguistas, deu froitos. Un deles foi a aprobación
por unanimidade da Lei de Normalización Lingüística, en cuxos debates e redacción xogou Casares un
importante papel.

Con 44 ANOS-1985.- Faise cargo da dirección xeral de Editorial
Galaxia. Pouco antes de rematar a lexislatura, no ano 1985, Piñeiro
decide propoñer a Casares como director da Editorial Galaxia,
cargo que desempeñará ata a súa morte procedendo a unha fonda e
modernizadora reestruturación da emblemática editorial viguesa.

Ramón Piñeiro, Cristina Berg e Carlos Casares

56 ANOS-1996-Presidente do Consello da Cultura Galega (1996-2002).

Casares entre os Nobel de literatura Derek Walcott e Wole Soyinka
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-Casares quería para Galicia un nivel de vida e un desenrolo social similar ao que podía ter a sociedade sueca. O
modelo nórdico daquela era o que máis se achegaba ao seu ideario social: un estado de benestar de cidadáns
libres e responsables camiñando cara a unha sociedade cada vez máis moderna e civilizada.
O galego e a cultura galega elevada ao máximo desenrolo, modernización e universalización.
-No 2000.- Participa no Expreso da Literatura Europea, unha experiencia organizada pola UNESCO, a Secretaría
do Consello de Europa e a Comisaría de Cultura e Educación da Unión Europea, con outros oitenta escritores que
durante mes e medio percorre Europa desde Lisboa ata San Petersburgo.

-Carlos Casares entendeu a Editorial Galaxia máis alá do que é unha empresa, entendeuna como un proxecto
político e institucional e como un instrumento de normalización.
María Dolores Villanueva na última xornada do curso da UIMP sobre Carlos Casares
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16-Carlos Casares: a viaxe a Berlín –
Casares acabou viaxando a Berlín grazas a unha beca do instituto literario. Alí escribe boa parte da súa novela
“Deus sentado nun sillón azul”.
Foi unha viaxe en certo modo nostálxica posto que Vicente Risco fora a Berlín nos anos 30 para facer estudos de
etnografía. Dalgunha maneira o destino volvía a unir a estes dous escritores na mesma cidade.
Conta Casares:
“… en Berlín fun pasear a beira do lago e atopeime cunha casa cun letreiro que dicía “Casa da conferencia de
Dantzig”. Estás naquel sitio paradisíaco onde todo che convida a estar feliz e é precisamente aí onde os nazis
deciden acabar cos xudeus…”
“O que eu quería facer era o retrato dun tipo intelectual que a min me resulta especialmente repugnante, ese
individuo moi seguro de sí mesmo e capaz de facer grandes barbaridades ou, polo menos, de axudar a
facelas…”.
Nalgún momento, en Berlín, Casares está morriñoso, se lle amorean tantas cousas, tantas dúbidas, tantas
incertezas, tantas decepcións… de seguro pasoulle pola cabeza aquel periodista inglés, Eric, que veu de
correspondente a España para informar sobre a Guerra Civil. Asoma o pesimismo.
Cando vén a crise e a desesperanza, veñen á memoria todas as contradicións que un viviu ou sentiu. Estas e
tantas outras:
-Como Vicente Risco, aquela persoa tan boa, amena e encantadora, puido acabar nas filas franquistas escribindo
artigos antixudeus.
-Como os nazis tomando as decisións máis crueis eran capaces de apreciar a poesía do Romanticismo. “A arte e a
literatura non serven para facer á xente mellor”, dicía.
-Como os esforzos do seu tío, Henrique Pérez Serantes, e de tantas persoas boas, son utilizados por outras persoas
para perpetuarse no poder.
-Como as persoas que defenden a cultura e o idioma de Galicia se perden en batallas inútiles que os enfrontan en
vez de xuntar esforzos polo obxectivo común.
-Como obras tan brillantes como “Rebelión na granxa” que representan a denuncia do totalitarismo, son usadas por
uns gobernos contra outros utilizando unha vez máis, sen ningún tipo de escrúpulos, tanto a escritores, como os
cidadáns en xeral. Non hai remedio contra a perversidade?, contra a utilización desalmada da ignorancia?, contra a
manipulación institucional?
Aínda naquelas circunstancia non soñaría Carlos que un día A galiña azul podería ser estandarte de Manolito Listón.

-George Orwell (periodista inglés) (Eric Arthur): nado na India (inglesa). Loitou contra o imperialismo inglés, despois
defendeu aos traballadores do seu país por unhas condicións de traballo dignas e máis tarde loitou contra os
totalitarismos (Revolución soviética e Fascismos).
A súa participación na Guerra de España marcárao para sempre na súa visión do mundo. A partir de aí cada liña que
escribiría tiña claro que sería contra o totalitarismo.
-En 1941 (nacemento de Casares) comeza a traballar para a BBC para gañar apoio da India e Asia en favor dos aliados
na Segunda Guerra Mundial.
“Rebelión na granxa”-1945-: novela satírica sobre como o réxime soviético corrompe o socialismo. Constitúe unha análise da corrupción
que pode xurdir tras adquirir poder. Pretende denunciar os totalitarismos nazi e soviético pero o libro foi utilizado, sobre todo en USA
como propaganda contra o comunismo en xeral. Na novela, un grupo de animais de granxa expulsa aos humanos tiranos e crea un sistema
de goberno propio que acaba converténdose noutra tiranía brutal.
-Este libro foi utilizado nos colexios dalgúns países como ferramenta educativa. Está considerada unha das fábulas máis interesantes acerca
da condición humana.
Tal vez A galiña azul debera ser tamén un libro de referencia nas escolas de Galicia.
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-O sitio paradisíaco ao que se refire Casares preto de Berlín é o Lago Wansee e a Conferencia é unha referencia á
Conferencia de Wensee.
“Se cumplen 75 años de la Conferencia de Wannsee, clave en "la solución final" nazi
Efe

Publicado: 20/01/2017

La Conferencia de Wannsee, de cuya celebración se cumplen este viernes 75 años, fue un momento clave en la planificación
del Holocausto, "la solución final de la cuestión judía", en el lenguaje burocrático del régimen nazi.Para conmemorar ese
aniversario, la casa donde se celebró la reunión a orillas del Wannsee, lago a las afueras de Berlín, acoge diversos actos, con
asistencia del alcalde de la ciudad-estado, Michael Müller, y del presidente del Parlamento, Norbert Lammert.
"Cada vez es más importante que haya lugares del recuerdo como la Casa de Wannsee, para que las nuevas generaciones
entiendan a dónde llevan el nacionalismo y el racismo", subrayó Müller en un comunicado, en el que recordó la progresiva
desaparición de testigos directos del nazismo y el Holocausto.
La conferencia, que comenzó a las 12 horas del día 20 de enero de 1942 y se prolongó durante 90 minutos, fue convocada por
el jerarca nazi Reinhard Heydrich, jefe de la policía y miembro de las SS.Heydrich había sido comisionado por Hermann
Göring en un carta del 31 de junio de 1941 para organizar la solución final, lo que exigía la coordinación con diversos
organismos del Estado.”
El acta de la Conferencia de Wannsee es considerada como una de las pruebas claves de que el Holocausto fue planificado y
no un efecto secundario de la guerra.De los 30 ejemplares originales de la misma sólo uno sobrevivió a la guerra, que fue
usado en los juicios de Nuremberg por la fiscalía, así como en el juicio contra Eichmann en Jerusalén.
La mayoría de los participantes en la reunión no sobrevivieron a la guerra. Así, por ejemplo, Heydrich murió en 1942, como
consecuencia de las heridas de un atentado perpetrado por la resistencia checa.

“El asesinato de los discapacitados
La guerra, según Adolf Hitler, "era el mejor momento para eliminar a los enfermos incurables".
Muchos alemanes no querían recordar que había individuos que no cuadraban con su concepto de una "raza
superior".
Las personas con discapacidades físicas y mentales eran vistas como "inútiles" para la sociedad, una amenaza
para la pureza genética aria y, en última instancia, no merecían la vida.
Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las personas que sufrían retrasos mentales, discapacidades físicas o
enfermedades mentales eran perseguidas para asesinarlas en el marco de lo que los nazis llamaban programa "T4" o de "eutanasia".
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17-Carlos Casares, o caldo galego e o Premio NobelTiña un don extraordinario para a conversa. Gozaba co
parladoiro; coa conversa con amigos.
- En Baiona eran famosos os parladoiros que se

organizaban no verán e nos que participaba el xunto
con Torrente Ballester e outros amigos na cafetería
Monterrey.
Unha das anécdotas que lle gustaba relatar referíase a
un xantar na Toxa cun grupo de escritores británicos.
En Un país de palabras lembraba que cando o futuro Nobel Naipaul levaba á boca as primeiras culleradas do
caldo, de súpeto detívose e preguntou:
-«Este prato leva carne de porco?».
Como era o único nativo, Casares tivo que asumir a responsabilidade de contestar.
-«Decateime de que a pregunta tiña un contido inquedante de tipo relixioso, cun ton claramente dramático.
Asaltáronme algunhas dúbidas, pero finalmente respondín que non».
Era unha mentira, claro, que Casares explicaba así:
«Galicia é un país de comedores de caldo. De aí que merecese a
pena poñer en xogo a salvación eterna por permitir comprender
este feito a Naipaul. Despois de todo, nun pobo tan dubitativo como
este, onde nada se define con precisión e rotundidade, nin sequera o
metro, unha unidade que se pode fragmentar ata dicir que algo
mide un pouco máis dun metro escaso, non sería xusto afirmar que
o unto é unto e máis nada, senón calquera produto inconcreto
dalgún animal fantástico, non o porco necesariamente. No fondo,
un asunto relacionado coa hospitalidade e coa tolerancia».

A tolerancia e a hospitalidade que definen a Galicia. E a Carlos Casares.
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-De sempre tivo un fino sentido do humor e un sorriso que non por ser retranqueiro ás veces, enchía e daba
confianza.
-O día anterior á súa morte entregou en Galaxia a versión definitiva de O sol do verán.
Os que estiveron con el no hospital, contan que minutos antes de morrer, “bromeou e mesmo botou algunha
risa”.
Era o 9 de marzo de 2002 pola mañanciña.
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Amemos
Amemos
o tempo que turra de nós e que nos leva.
Inda que o ceo está azul e non hai nubes e non chove,
sempre é cedo
pra o froito que agardamos e non chega.

Amemos á rosa porque é breve
e ao tempo porque fuxe e non se para,
inda que á veira das horas, nas esquiñas,
morran as verdades contra o vento
i a noite seña un recendo podrecido
das frores que chantamos pra salvarnos.

Amemos
as bocas que mancan ao bicalas,
aos pianos que medran e non tocan
e ás tardes fermosas que se acaban.

Amemos
inda que a espranza turre cara abaixo
a vencellarnos sempre contra nuncas
de campos sen aire e corazóns parados.

Carlos Casares
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LAREDO CONTRA O ACOSO MALTRATO
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_LAREDO CONTRA O ACOSO _ (Social e institucional)
-Ana Frank-Charles Chaplin- As Marías –

O curso pasado traballamos sobre o acoso
centrándonos no acoso escolar a partir do caso de Diego González
(a quen temos xa como compañeiro noso).

Queremos seguir denunciando dende o noso centro todas as
formas de acoso. Porque consideramos que o primeiro obxectivo
da educación é traballar para conseguir un mundo onde as
persoas se traten con dignidade e con respecto.
Para Carlos Casares a base da convivencia estaba no RESPECTO.

As formas de acoso son moitas: verbal, física, psicolóxica,escolar, laboral, sexual, dixital (ciberacoso), etc.

Esta

vez queremos centrarnos nun tipo de acoso que moitos chaman social e/ou institucional.
Intentaremos, a partir do anecdotario adicado a Carlos Casares recoñecer algúns posibles casos de acoso
institucional, que se produce cando o propio poder -membros do goberno ou administración- exercen ou
consenten o acoso.

As claves en calquera tipo de acoso son comúns e, aprender a identificalas no caso do acoso institucional,
facilitaranos recoñecer situacións de acoso doutro tipo e noutros contextos aos que nos poidamos enfrontar
como vítimas ou como testemuñas (esperando que nunca como acosadores).

-O acoso, teña a forma que teña, cumpre en todas as variantes as mesmas condicións:
(as dúas primeiras condicións cúmprense sempre. A terceira, na maioría dos casos)

1 -Fallas de respecto – Agresións-Desprezo pola outra persoa- Agresión ao outro- en calquera das súas
formas e intensidades:
acusacións, insinuacións malévolas, terxiversación, desacreditación, desconsideración- “ninguneo”-, manipulación, falla de valoración,
atribución de motivacións vergoñosas, utilización como “chivo Expiatorio”, discriminación, insultos, agresións físicas, sexuais ou
psicolóxicas.

2 -Persistencia no tempo das fallas de respecto- Ben porque se producen repetidamente ou ben porque
se mantén un ambiente nocivo que permanentemente admite a falla de respecto como “normal”. Un
insulto, unha burla, unha pelexa illada no son tolerables, hai que actuar, pero non son acoso.

3 -Colaboración de outros agresores e/ou silencio cómplice de testemuñas. A inhibición e o silencio
cómplice son as claves para que o acoso se produza e sobre todo se manteña no tempo.
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-Ana Frank -

LAREDO CONTRA O ACOSO

-

ACOSO INSTITUCIONAL CONTRA OS XUDEUS-

1 – Prodúcense fallas de respecto - agresións contra os xudeus? Son continuadas?
Hai colaboracións e silencios cómplices de testemuñas?
Primeiro é necesario aclarar que o antisemitismo- doutrinas e tendencias contra
os xudeus-, non foi inventado por Hitler nin polos alemáns. Xa provén da Idade
Media cando se acusaba aos xudeus de ter matado ao fillo de Deus.
-Máis tarde foron tachados de usureiros durante o século XIX en varios países
de Europa.
-Houbo períodos de calma nos que se lles tolerou, e períodos de persecución
como durante as Cruzadas, na Idade Media.

-Os xudeus foron acusados de crímes contra os cristiáns; por exemplo considerábase
que o Día da Pascua debían raptar e sacrificar un bebé cristián. Tamén se dicía que os
xudeus envelenaban os pozos e cando había epidemia, a culpa era súa.
Se eran pobres, eran parásitos, sucios e estaban cheos de piollos.
Se eran ricos, eran usureiros que adoraban o diñeiro e arruinaban ós cristiáns.

-“Chivo expiatorio”: Hitler e os nazis fixeron responsables aos xudeus de sucesos importantes, como a
derrota de Alemaña na Primeira Guerra Mundial e a crise económica,aínda que non tiveran culpa
ningunha. Hitler convérteos así na imaxe do inimigo. Os xudeus eran os responsables dos problemas de
Alemania. Moitos créronlle.
Ata chegou a dicirse que había unha conspiración xudía para impedir o desenrolo de Alemaña.
Hitler utiliza e exaxéra as ideas antisemitas para promover o odio aos xudeus. Consigue un chivo
expiatorio e enxalza a identidade nacional.
Dende 1920, discurso tras discurso, os nazis acosan
brutalmente aos xudeus con estas mensaxes.
-Os comunistas tamén eran o branco dos nazis, pero o
principal grupo que sufriu o acoso destes, foron os xudeus.
-A solución para todos os problemas de Alemaña era
expulsar aos xudeus da sociedade. Gracias a mensaxes
como esta e a promesa de converter Alemaña nun gran país,
Hitler gañou as eleccións e no 1933 chegou ao poder. Nese
mesmo ano empeza o infame boicot e as primeiras leis
contra os xudeus. Eran o primeiro obxectivo.
Queima de libros en Berlín en 1933. Comezaba a persecución
sistemática dos escritores xudeus, marxistas, pacifistas e de
todos os opositores desagradables ao réxime nazi.

-Ademais, Hitler cría na suposta verdade científica sobre a
superioridade da raza aria – que incluía a todos os alemáns- e
vía como “parásitos” aos xudeus.
No mundo hai unha loita entre as razas. A raza “Aria” é a
mellor, a máis forte; os xudeus pertencen a outra raza inferior e
os nazis non os consideraban xa como persoas.
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De feito a sociedade foi dividida en dúas categorías principais:
1 - O Volksgenossen ou “compañeiros de nación”.
2 - O Gemeinschaftsfremde ou “residentes” que incluía xudeus,
asociais, xitanos, persoas con discapacidade física ou mental.

Co comezo da II Guerra Mundial, diferenciaban ós xudeus dos demais
facéndolles usar unha estrela de David no seu peito e illándoos en
ghetos.
No momento en que se invade a Unión Soviética en 1941,
decídese matar a todos os xudeus de Europa occidental
disparándolles onde se lles atopara.
Antes de comezar a guerra, Hitler dixera que si chegaba a haber
guerra aniquilaría aos xudeus. No seu testamento di que fixo
exactamente o que prometera.
En “Mein Kampf” (A miña loita), Hitler compara continuamente aos xudeus con “parásitos” dos que hai
que desembarazarse. Afirma que hai un “sangue alemán” e un “sangue xudeu” e que é necesario purificar
a Alemaña do xudaísmo.

Algúns artigos do programa nazi:
4. Solo los ciudadanos pueden beneficiarse de los derechos cívicos. Para ser ciudadano, es
necesario ser de sangre alemana, sin importar la religión. Ningún judío puede ser
ciudadano.
5. Los no-ciudadanos no pueden vivir en Alemania sino como huéspedes y deben
someterse a la legislación sobre extranjeros.
6. El derecho de dirigir el Estado y de hacer las leyes está reservado exclusivamente a las
ciudadanos. Exigimos que la función pública no pueda ser ejercida por no-ciudadanos.
23. Propugnamos la lucha contra la mentira política y contra su propagación por la
prensa. Para favorecer la creación de una prensa alemana, exigimos:
a) que todos los directores y periodistas de los periódicos en lengua alemana
sean ciudadanos alemanes;[...]
b) que sea prohibida por la ley toda participación financiera y toda influencia
de los no-alemanes [...].
24. Exigimos la libertad en Alemania de
todas las religiones, en la medida en que
no pongan en peligro ni ofendan el
sentimiento moral de la raza germánica.

" Programa del Partido Nazi - Munich, 24 de febrero de 1.920
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¿Quen delata a Ana Frank e á súa familia?

-Non se sabe de certo quen foi . Hai quen culpa á limpadora do edificio onde estaban agochados; pero hai
outra versión (segundo Carol Ann Lee):
Otto Frank (pai de Ana Frank e autor da publicación dos diarios da súa filla), en abril de 1941- ou sexa,
antes do paso de Otto á clandestinidade- coñece a Tonny Ahlers, quen frecuenta os círculos do partido
nazi.
Moi pouco despois, o pai de Ana Frank está falando cun coñecido seu. Otto Frank manifesta as súas
dúbidas respecto da vitoria do exército alemán. Isto é suficiente para que este coñecido o delate á
Gestapo (policía política de Hitler).
Tonny Ahlers, valéndose da súa relación co partido nazi, intercepta a carta e esixe diñeiro a Otto Frank
a cambio do seu silencio. Parece ser que non é a única vez que chantaxea a Otto Frank.
Ahlers afirmará xa rematada a guerra que coñecía a “casa de atrás” (onde se agochaba a familia
Frank). Por iso se supón que foi el quen os delatou.
-De ser certa a versión de Carol Ann Lee, analiza o papel de Otto Frank, de Tonny Ahlers e o do coñecido
de Otto Frank que o denuncia á Gestapo.
Que lles dirías a cada un deles, se puideras, nese momento? ¿Como actuarías ti en cada un dos casos?
-Á marxe de quen delatara á familia Frank a nivel particular hai que destacar que das 10 mil familias
xudías que vivían agochadas en Amsterdam, a metade foron delatadas á “Gestapo” polos propios
holandeses.
¿Que lle pasa a unha persoa normal, un cidadán corrente, para que nun determinado contexto se
comporte de maneira tan miserable?:
é o medo?, é a necesidade de significar a súa adhesión ó grupo?, é a maneira de vingarse das súas
desgracias facendo pagar a outros as súas frustracións?, é a ignorancia?, é a corrente social que te
arrastra sen remedio?
Pensades que hoxe esa xente tomaría a mesma decisión?

MOMENTO PARA O DEBATE.
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González de Rivera (catedrático de psiquiatría) e outros teóricos teñen estudiado o acoso institucional.
Aquí se recollen algunhas notas escritas por él ás que se engaden outras de outros autores, en referencia
a cales son as estratexias dos “acosadores” respecto dos “acosados” :
“Las maniobras principales que el mediocre inoperante activo utiliza para el acoso psicológico de su
víctima son las siguientes:
a) Someterle a acusaciones o insinuaciones malévolas, sin permitirle defenderse o expresarse.
b) Aislarle de sus compañeros, privarle de información; interrumpir o bloquear sus líneas de
comunicación. Trato degradante y discriminatorio.
c) Desconsiderar e invalidar su trabajo, distorsionar o tergiversar sus actividades y comentarios,
atribuirle motivaciones espúreas o vergonzantes.
d) Desacreditar su rendimiento, dificultar el ejercicio de sus funciones, ocultar sus logros y éxitos,
exagerar y difundir, fuera de contexto, todos sus fallos, tanto reales como aparentes. Difundir
rumores.
e) Comprometer su salud, física y psíquica, mediante una constante presión estresante que
favorece las alteraciones depresivas, psicosomáticas, y actos de huida que pueden llegar hasta la
renuncia brusca al puesto laboral o al suicidio.
f )Avergonzar en público
g )«chivo expiatorio» e «imagen del enemigo».
2-El segundo aspecto se relaciona con la colaboración y permisividad del resto del personal de la
organización. La persecución psicológica se desarrolla en medio de un sorprendente silencio e
inhibición de los observadores, que, aunque conscientes del abuso e injusticia de la situación, se
abstienen de intervenir, sea por complicidad implícita con el plan de eliminación del acosado, sea
para evitar convertirse ellos mismos en objeto de represalia. “
Que puntos consideras que se cumplen – segundo González de Rivera- respecto dos xudeus? Razoa a
resposta. Fai unha pequena exposición razoando e argumentando.
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- Charles Chaplin- LAREDO CONTRA O ACOSO (Londres, Inglaterra, Reino Unido, 16 de abril de 1889 - Corsier-sur-Vevey, Suiza, 25 de diciembre de 1977).

Chaplin comeza os preparativos da película – O GRAN DITADOR- antes de que empezara a Segunda
Guerra Mundial. Toda unha premonición da primeira película antinazi.
Chaplin, a pesar das presións, estrea a película en 1940. A guerra empezara había uns meses.
Á marxe de que Estados Unidos e a Unión Soviética estiveran aliadas contra os nazis na Segunda Guerra
Mundial, eran claros competidores. De feito, ao remate
da guerra, o planeta queda practicamente dividido en
torno a estes dous grandes mundos: o mundo
capitalista, liderado por Estados Unidos e o mundo
Socialista ou Comunista, en expansión, liderado pola
Unión Soviética.
Os dous países tratan de sumar países e influencia para
o seu bando. Procurarse máis adeptos.
Era a chamada “Guerra Fría” que durará dende o remate da Segunda Guerra
Mundial en 1945 ata aproximadamente 1990 (con numerosos conflitos nos que
estes dous grandes países teñen un protagonismo en segunda liña: - Muro de
Berlín- Indochina-Crisis dos mísiles en Cuba-Vietnam-Guerrillas
sudamericanas…).

A finais dos anos 40 e comezos dos 50 en Estados Unidos ten moita influencia un senador
declaradamente anticomunista, McCarthy.
Nos seus anos
como senador
( 1947 a 1957),
McCarthy e o
seu equipo
fixeron
numerosas
investigacións
sobre persoas do
goberno e outros
sospeitosos de
ser axentes da Unión Soviética ou simpatizantes do
comunismo.
Durante este período, as persoas que eran sospeitosas de simpatizar ou militar en organizacións
comunistas eran automaticamente investigadas. Estes procesos coñécense como “caza de bruxas”.
Esta «caza de bruxas» por motivos ideolóxicos era contraria á Constitución de Estados Unidos.
Foi o organizador e principal promotor do Comité de
Actividades Antiestadounidenses.
McCarthy organizou unha cruzada anticomunista, erixíndose
el defensor dos auténticos valores estadounidenses.
Persoas relacionadas cos medios de comunicación, co
goberno, militares, funcionarios, escritores, actores foron
investigados polo Comité de Actividades Antiestadounidenses.
É neste contexto que Chaplin é acusado en varias ocasións de
comunista con argumentos como manter correspondencia co pintor Pablo Picasso ou o escritor Bertol
Brech; ou mesmo por facer campaña en axuda da Unión Soviética que nese momento loitaba contra a
Alemania nazi así como apoiar a varios grupos proamizade soviético-norteamericana.
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As denuncias do citado senador chegaron a afectar ó Ministro de
Defensa (Secretario de Estado) e ó mesmísimo Presidente dos Estados
Unidos, Eisenhower.
Os líderes do propio partido de McCarthy déronse conta de que estaba
chegando demasiado lonxe. De que estaba poñendo en perigo a propia
democracia e non aceptaron unha moción en contra do propio
Presidente do país.
Eisenhower decidiu actuar na súa contra. Ese mesmo ano, McCarthy
perdeu o pouco prestixio que lle quedaba ó ser retransmitida por
televisión a audiencia do senado contra oficiais do exército por
presunta actividade comunista. O seu estilo demagóxico quedou ó descuberto.
Continuou dous anos máis como senador pero os mesmos que antes o seguían, acabaron por reprobalo.
Acabou con problemas de alcoholismo crónico e morreu aos 48 anos de cirrose.
Pero o dano estaba feito. Moitas persoas tiveron que marchar de Estados Unidos como consecuencia da
presión pública ou xudicial á que foron expostos. Charles Chaplin foi un deles.
Chaplin negou ser comunista e afirmou que era un “traficante da paz”. El non se sentía comunista pero
consideraba que os esforzos do goberno de Estados Unidos de aquel momento por suprimir aquela
ideoloxía era unha inaceptable infracción ás liberdades civís. Chaplin é proposto para Premio Nobel da
Paz en 1948.
Acaba sendo expulsado de Estados Unidos exiliándose en Suiza en 1952, onde pasa o resto da súa vida.
“Desde el final de la última guerra mundial, he sido objeto de mentiras y propaganda por parte de
poderosos grupos reaccionarios que, por su influencia y con la ayuda de la prensa sensacionalista de
Estados Unidos, han creado un ambiente insalubre en el que los individuos de mentalidad
liberal pueden ser señalados y perseguidos. En estas condiciones me resulta prácticamente imposible
continuar con mi trabajo…”
O mesmo ano en que Chaplin se vai a vivir a Suiza,
Carlos Casares entra no Seminario con 11 anos. O
cine acabará sendo unha das súas paixóns. Ese ano no
seminario publica unha entrevista a un mendigo.
Ironizando a experiencia do exilio
Xa exiliado, Chaplin
realiza a película “Un Rei
en N. York” da que se
ocupa da musicalización, produción, dirección e guión.
Na película reflíctense as experiencias vividas como consecuencia do
desterro.
Parte dun diálogo desta película:

“…Todos van metidos nunha camisa de
forza…convertéronse en escravos dos déspotas
políticos, e si un non pensa coma eles, retíranlle o
pasaporte. Saír do país é máis difícil que fuxir do
cárcere, e entrar, é tanto como pasar polo ollo
dunha agulla…”.
Albert Einstein Charles Chaplin

Charles Chaplin con Mahatma Gandhi.1931
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O Gran Dictador. Discurso final:
https://www.youtube.com/watch?v=3cFTJ9q5ztk

(inglés)

https://www.youtube.com/watch?v=f5iUXWI6_mA (castelán).
-Escena do globo terráqueo: https://www.youtube.com/watch?v=3ufGTd1Hpfg
Un Rei en N. York:
https://www.youtube.com/watch?v=xy3S79m1VfY : Inglés
https://www.youtube.com/watch?v=_npWDUDMsiY : Castelán.

Eu son
o que son,
un individuo
único e
diferente!.
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LAREDO CONTRA O ACOSO

-As Irmás Fandiño- parte da paisaxe estudantil de Santiago de Compostela- nos tempos de
Carlos Casares como estudante.
MALTRATO
SOCIAL E
INSTITUCIONAL
nos anos do
Franquismo
As Marías, As Dúas
en punto ou Cara de
Pau, é o nome co que
se coñecían as irmás
Fandiño, (a partir de agora serán para nós sempre as irmás Fandiño)
representadas desde fai varios anos nunha famosa escultura no
parque da Alameda, en Santiago.
As dúas irmás convertéronse en personaxes populares da cidade debido ó paseo diario que daban ás dúas
da tarde, vestidas e maquilladas, flirteando cos mozos universitarios.
A familia Fandiño Ricart estaba formada pola costureira Consuelo Ricart e o zapateiro Arturo Fandiño.
Tiveron 13 fillos (dos que 11 superaron a primeira infancia).
Un irmán das Fandiño, Manolo, foi secretario xeral da CNT durante a República. Os outros irmáns,
Alfonso e Antonio, foron tamén militantes anarquistas.
Cando os militares se levantaron en armas contra a República e comezou a Guerra Civil Española, a
represión franquista foi intensa. O asasinato e o medo fixéronse presentes nas rúas de Santiago e toda
España. Os irmáns Fandiño conseguiron escapar. Durante a guerra, Antonio tivo grande responsabilidade
na CNT. Finalmente fuxiu a Monte Pedroso pero foi descuberto. Acabou torturado e encarcerado durante
20 anos.
Os franquistas utilizaban á familia para tratar de pescudar onde estaban os irmáns. De noite pechada ou de
madrugada a policía social entraba na casa dos Fandiño, rexistraban e desbarataban a vivenda, espían na
vía pública ás irmáns para humillalas e subíanas a Monte Pedroso. Non está demostrado pero hai xente
que afirma que as violaban.
Rivadulla ―autor dun documental sobre as irmáns (2008)― sinala que eses malos tratos
continuados foron a causa da loucura que as dúas sufriron porque antes “non eran así”.
Finalmente os irmáns fuxidos foron arrestados e parou a presión sobre as Fandiño.
José Henrique Rivadulla Corcón (1962-), autor do documental:
https://www.youtube.com/watch?v=zl5mf170MvM

Non está claro se as irmás pertenceron ao movemento anarquista pero si se sabía
que a súa ideoloxía era de esquerdas. As mulleres da casa, a nai e as irmás,
viviron durante décadas entre as ameazas, o pelo rapado, a violación da
intimidade, a humillación…
Tras 20 anos de prisión o irmán Antonio é liberado e morre na casa das irmás a
causa dos malos tratos no cárcere.
As irmás Fandiño foron tratadas de “prostitutas”, “comunistas”. Eran modistas
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pero pouco a pouco o traballo foi desaparecendo. A xente deixa de facer pedidos por medo a que as
relacionen cunha familia anarquista. Máis aló do temor, a xente sentía simpatía por elas. O franquismo
acabou por destruír a súa fraxilidade mental.
Áurea Sánchez, no seu libro “Las Marías de Santiago de
Compostela”, sinala que estas dúas mulleres padeceron violencia
institucional e social.
O libro é froito de dous anos de traballo. Nel manifesta que o
contexto destas dúas mulleres permaneceu mal explicado ata
hoxe”.
Algunhas pasaxes do libro:
Maruxa y Coralia sufrieron violencia estructural e institucional. En concreto, se puede considerar que
padecieron el síndrome de Estocolmo, que describen Victoria Ferrer y Esperanza Bosh en La voz de las
invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata (2002). Cómo se entiende si no, esa persistencia en el
paseo donde recibían todo tipo de insultos bajo el modelo de piropos. (Áurea Sánchez).
Segundo a Resolución da Asamblea Xeral da ONU 48/104, de 1994, enténdese por violencia contra as
mulleres “todo acto de violencia na pertenza ao sexo femenino que teña ou poida ter como resultado un
dano físico, sexual ou psicolóxico para a muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a
privación da liberdade, tanto se se producen na vida pública como na vida privada”.
Se sabe, por otra parte, que la violencia psíquica produce desvalorización y hace que la víctima se
sienta culpable además de que la aísla socialmente. Incluso se sostiene que este tipo de violencia crea
indefensión en la víctima, la hace dependiente emocionalmente y la incapacita para tomar decisiones
(Souto, 2006: 30).
Es la violencia institucional, pues desde el poder se ampara a los agresores y se consiente el
desprestigio de las víctimas.
El acoso consiste en una violencia insidiosa, fría, encubierta, tanto más violenta cuanto que es invisible.
Se alimenta de ataques continuos, a menudo llevados a cabo sin testigos, a veces no verbales o ambiguos,
al estar sujetos a una doble interpretación. Cada ataque aislado no se considera verdaderamente grave,
lo que constituye la agresión es el efecto acumulativo de los micro traumatismos frecuentes y repetidos
(Hirigoyen, 2003:40).
La sociedad tenía la expectativa de que se convirtieran en mujeres raras e incomprendidas y lo
consiguió.
“Las Marías eran muñecas rotas por los sueños y las desventuras.
...las Marías que sufrieron tortura, humillación, pobreza, que fueron consideradas ridículas, que fueron
privadas del derecho al trabajo de costureras, que tuvieron que ver a un hermano en la cárcel y a otro
huido minutos antes de que lo encontraran para llevarlo a “pasear”. Aquí está la verdadera grandeza de
Maruxa y Coralia y de muchos compostelanos. La grandeza de ellas fue llevar todo esto sin entregarse,
que sería encerrarse en casa y en sí mismas, no lo hicieron, pasearon por Compostela su derecho a ser
ellas, a la manera que eligieron. (Lombera, 2007:102).
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Maruxa y Coralia Fandiño no podían defenderse porque eran
mujeres, pobres y pertenecientes al bando perdedor de la Guerra Civil.
La persecución psicológica se desenvuelve en medio de un
sorprendente silencio e inhibición de los observadores que, aunque
plenamente conscientes del abuso y de la injusticia de la situación, se
abstienen de intervenir, sea por complicidad implícita con el plan de
eliminación del acosado, sea para evitar convertirse ellos mismos en
objeto de represalia. (De la Rivera, 2000:14-18).
Por tanto, podemos decir que el silencio del público o la inhibición no
hacía más que favorecer la actitud de los agresores que las piropeaban
La falta de denuncia social solo favorece al agresor (Souto, 2006:59).

Di o escritor Manuel María: “viviron e morreron nunha perpetua inocencia atemporais sostendo a ilusión,
imaxinando primaveras, noivados, ilusións, príncipes azuis nun tempo triste e miserable como foi a
postguerra…”.
Sabemos que o maltrato produce trastorno psicolóxico e as mulleres vítimas de violencia de xénero
desenrólanno. As irmáns Fandiño desenrolaron desaxustes emocionais.
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COMO ESCRIBÍA

Era un home dunha fina sensibilidade. Manifestaba gusto; case manía, pola
musicalidade.
Escribía moi de vagar. O froito tardaba en madurecer:
“Eu escribo moi lentamente, ás veces un folio lévame tres ou catro horas,
ou máis. É tremendo”.
“O xénero que máis me ía era o relato breve, e lin moitos: Hemingwey,
Camús…”
Para Carlos Casares a literatura infantil sempre tivo un atractivo especial.
Resultou gañador do primeiro certame orientado á literatura infantil que se
instaurou en Galicia- O Concurso Nacional de Contos Infantís- O Facho- con
A GALIÑA AZUL .

-A GALIÑA AZULLibro fermosísimo, sinxelo, profundamente humano,
divertido, e ateigado de tenrura. Está escrito en forma de
carta, a carta que un rapaz dunha vila galega (próxima a
Allariz) lle dirixe a unha nena, Ana, que marchou da vila
cando era unha cativa e agora reside en Santander
Un dos personaxes do libro, pola súa carga simbólica, pode
ser especialmente significativo para a obra infantil do
autor: Leoncio, o entrañable tolo da vila, con manías de
electricista, inventa un idioma para falar cos paxaros e as
formigas que se chama papapío. Non é descartable que
detrás deste personaxe estea a paixón que Casares sentía
por Xan da Coba , un delirante personaxe ourensán que
tamén era inventor.

Non podemos esquecer que no marco temporal en que este libro foi escrito (1968), a galiña
constitúe unha sutil parábola contra o autoritarismo e, por extensión, contra os usos da ditadura
franquista.
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Carlos Casares - A Galiña azul
Adaptación
Os símbolos pictográficos empregados son propiedade de CATEDU (http://catedu.es/arasaac/) baixo licenza Creative Commons e foro creados por Sergio
Palao.As imaxes están tomadas de “A galiña azul”. Texto: Carlos Casares, Ilustracións fillos de Xohán Ledo. Editorial Galaxia.
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-A DEFENSA DO IDIOMA GALEGO “… a situación demanda de cantos estamos empeñados na
salvación e normalización da nosa língua, intelixencia,
imaxinación e sensatez.
A non articulación do galeguismo reformista nun partido
político operativo e moderno deixou a bandeira das
reivindicacións galegas nas mans dos nacionalistas
revolucionarios de tal maneira que o galeguismo pasou a ser sinónimo de marxismo. Quenes fan da
defensa da língua unha cousa antipática, inaceptable e violenta xeran rexeitamento. Os resultados están
á vista. Non se recupera para o galego aos pais e aos alumnos castelán-parlantes aplicándolles un
tratamento de choque brutal e pola forza.
É responsabilidade das autoridades que a esperanza que agora se abre para a cultura galega non
se frustre unha vez máis. En todo caso empregar argumentos de demencia e barbarie duns poucos para
conxelar as solucións sería unha irresponsabilidade histórica de consecuencias incalculables…”
Carlos Casares

O galego necesita de tod@s.

68

Outros libros de Carlos Casares recomendados para nenos:

Libros de Carlos Casares recomendados para maiores:
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Libros traducidos por Carlos Casares:

Libros para nenos da editorial galaxia

Libros de outros autores:
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Películas:
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“A pluma do escritor debe
estar sempre ó servicio da
LIBERDADE dos homes”.

“A

lingua dos galegos é o galego e eu,
dende o meu oficio de escritor, estou a
defender esa lingua con todas as miñas
forzas e todos os meus coñecementos”.
Carlos Casares
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