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O humor é unha das mellores capacidades do ser humano. Para
algúns é a maior mostra de intelixencia que existe. Está claro que
tamén resulta de axuda nos momentos máis difíciles e é capaz de
alegrarnos o día ao mesmo tempo que nos pode ensinar valiosas lec‐
cións. A exposición Sorrisos por un mundo. O humor en Carlos Casares pre‐
tende, por unha parte, botar algo de luz sobre os distintos aspectos do
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Como xorde? Cantos tipos de humor hai? Para que serve? Cal e a histo‐
ria do humor en Galicia?
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Por outra parte, a mostra afonda sobre o tratamento do humor na
vida e na obra de Carlos Casares. É ben sabido, tanto polos seus contos
infantís, na súa prosa máis madura e tamén nos moitos artigos de “A
marxe”, que Carlos Casares posuía un emotivo sentido do humor,
dunha finura e sinxeleza que nace da intelixencia e a paixón pola
condición do ser humano para xerar historias, conectando coa fina re‐
tranca da oralidade que tan ben se lle daba ao escritor ourensán.
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Por último, queremos que o público visite o lado máis humano e
desmitifique a figura de Carlos Casares cunha pequena mostra de ca‐
ricaturas, debuxos e fotografías onde aparece o escritor en situacións
cómicas e humorísticas. E, de paso, botar un sorriso cómplice.
Esta guía serve de complento á exposición, e foi posible grazas á
axuda de varias institucións: a Deputación Provincial de Pontevedra, o
Concello de Vigo e tamen a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.
Tamén queremos agradecer aos ilustradores e caricaturistas cos que
puidemos contactar para solicitar o permiso de uso das súas obras
para a exposición. E, en especial, ao noso querido amigo Siro, quen,
coa súa colaboración, completa esta guía cunha ollada persoal e emo‐
tiva dun humorista da palabra como Carlos Casares. O bo humor é
decisión túa.

5

Q U E É O HUMOR? COMO F U N C I O N A ?
COMO NACE?

HUMOR

Maneira de presentar ou comentar a realidade,
deformándoa con trazos cómicos,e salientando
o lado ridículo das cousas

Rod Martin, un dos mellores especialistas do tema, define o humor
como un “FENÓMENO COGNITIVO-SOCIAL-AFECTIVO”

AFEC
T

O
IV

Os humanos rimos
máis en compañía.
Polo tanto, a meirande
parte dos elementos
humorísticos teñen que
ver con situacións sociais.

Imaxe: KELLEPICS

6

O segredo do humor é a sorpresa. (ARISTÓTELES)

Co
g

O
humor
é

SO

CIAL

A ledicia aparece a partir da
“incongruencia xocosa”, algo
inusual, estraño, fóra do ordinario ou sorprendente
que, ademais, ten un elemento de falta de seriedade. Búrlase o proceso
mental de quen le ou
escoita, guiándoos por
unha liña argumental
que leva a formular expectativas. Pero estas chocan bruscamente cun cambio
de realidade que esperta a
emoción ou ledicia, e cuxo resultado non verbal é o riso.

tivo
ni

O humor desenvolve
unha emoción
positiva parecida á
“ledicia” ou “xúbilo”,
incorporando unha
calidade específica
de “diversión”.

O riso, como o bocexo, é un FENÓMENO SOCIAL neuroloxicamente programado (mediante as “neuronas espello”) baixo a
necesidade de sincronizar o estado de comportamento grupal. Xa que logo, é altamente contaxioso!
A ausencia total da risa, do humor, fai a vida imposible.
(SIDONE-GABRIELLE COLETTE)
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BIOLOXÍA E ANATOMÍA DO HUMOR
O riso e o sorriso aparecen en humanos e noutros primates como res‐
posta a cóxegas ou situacións pracenteiras. Os chimpancés son ca‐
paces de facer bromas, e de xogar con toques humorísticos, para
reunir información sobre a contorna social e explorar os límites
da autoridade no grupo. Os primates que aprenden lingua de
signos usan esa linguaxe de forma xocosa e humorística (xogos de
palabras, insultos divertidos, usos incongruentes seguido de ri‐
sos…). Un dos casos máis curiosos foi o da gorila Koko (1971-2018).
As tres décadas de traballo diario con Koko servíronlle á doutora Patterson para cons‐
tatar que nos gorilas se atopan, aínda que de xeito máis primitivo, practicamente
todos os aspectos da conduta humana, dende o sentido do humor ao medo, a tristeza
ou os xuízos morais. [...] Cando un visitante lle pediu a Koko que lle amosase algo que
a austara, ela alzou un espello ata a cara do visitante.

Todas as culturas humanas integran o humor nas súas tradicións. Xa que
logo, o humor é innato, un universal humano que apareceu hai polo
menos 35.000 anos. Nos humanos as formas de humor son máis
complexas ca no resto de primates, baseadas na nosa capacidade
de usar a linguaxe para comunicar ideas complexas e transmitir os
nosos coñecementos, na habilidade para imaxinar realidades alter‐
nativas e na capacidade de entender as mentes dos demais. O ser hu‐
mano xoga con estas capacidades, manipulándoas por pura diversión.
O humor orixínase no centro do cerebro nunha área que conecta os
dous hemisferios, denominada “Central de detección de erros”,
dende onde se supervisan as áreas cerebrais que participan no
sentido do humor, como a visión ou a linguaxe. A súa tarefa é sin‐
cronizar o lóxico do ilóxico da narración. Ao detectar o erro, o cere‐
bro obtén unha recompensa a través da liberación de dopamina,
unha hormona que xera unha sensación de ledicia. O humor acaba
modificando o noso corpo de forma positiva, reducindo o es‐
trés, aumentando o ritmo cardíaco e osixenando o cerebro.
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A imaxinación consola ao ser humano polo que non é;
o sentido do humor consólao polo que é. (FRANCIS BACON)

Os estudos indican que, polo xeral, os homes responden ben ao humor
absurdo, mentres que as mulleres, cun procesamento das emocións
máis poderoso, necesitan que o absurdo sexa, ademais, divertido.
Tamén hai diferenzas entre persoas adultas e a poboación infantil.
As nenas e nenos aprecian un humor máis básico (de golpes e caí‐
das, chistes sinxelos…). Co desenvolvemento da linguaxe, a adquisi‐
ción de elementos culturais, a mellor xestión das emocións e a ca‐
pacidade de captar o ilóxico e o absurdo, as persoas adultas aprecian,
ademais, un humor máis sutil, irónico, etc., onde o elemento cognitivo é máis notorio.
O riso ten un efecto
analxésico: favorece a
produción de endorfi‐
nas no cerebro.

Os ollos límpanse coa
secreción de bágoas.

Rexuvenece a cara
ao estirarse e es‐
timularse os múscu‐
los cando se ri.

Grazas á fatiga sauda‐
ble que xera, axuda a
eliminar o insomnio.
Coa vibración das
gargalladas os oídos
despéxanse.
Facilítase a dixestión e
evítase o estrinximen‐
to.
Cada gargallada pon
en funcionamento
máis de 400 músculos,
mesmo algúns do estó‐
mago que só se ac‐
tivan co riso.
Elimínanse
toxinas.

Ao facer vibrar a cabeza,
o riso despexa o nariz.

É unha arma eficaz
contra a depresión.

BENEFICIOS DE RIR

Mellora a circulación
e reduce o nivel de
hipertensión.
Reforza o sistema
inmunolóxico.
Fortalece o corazón.
Pode chegar a do‐
brar a capacidade
pulmonar (ata 12 l), e
osixena pel, cerebro,
e outros órganos.

O humor é a manifestación máis elevada dos mecanismos
de adaptación do individuo. (SIGMUND FREUD)
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TEORÍAS sobre o humor

TEORÍAS sobre o humor

Diversos intelectuais e filósofos, ao longo da historia, tentaron explicar o humor dende
os puntos de vista do seu funcionamento e utilidade, desenvolvendo distintas teorías,
algunhas delas complementarias entre si.

TEORÍA DO
ALIVIO
O humorismo, a comicidade e o chiste
O
son fontes de pracer porque alivian a
humor
tensión causada por medos e teMECANISMO
servepara
mores, cuxo resultado é o riso
protexerse
e a ledicia. O humor
DE DEFENSA
ante situacións
é unha catarse.
extremas e dramáticasounaconfrontación
coa morte, sennegarasúa
gravidade; comoexemplode fortaleza moral,capacidadede rirdun
mesmoedeautocrítica.Ohumorpermítenos afrontar situacións imposibles.

TEORÍA DO

O humor permitiría a un individuo alertar
a outros membros do seu grupo social
que detectou unha anomalía
trivial, unha “falsa alarma”.
O humor nace da
TEORÍA DA
percepción
dun “perigo”
FALSA ALARMA
finalmente
inofensivo.
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O humor é o instinto de tomar un a dor a broma.
(MAX EASTMAN)

Creada
TEORÍA DA
por Platón e
mantida ata o
SUPERIORIDADE
século XVIII, sostén
que a persoa ri das desgrazas e deficiencias dos
demais porque estas desgrazas
reafirman a superioridade da persoa. O humor é un correctivo social.
O humor percíbese como a converxencia
inconsistente e incompatible de
O
ideas, situacións, condutas ou
humor
nace do xoactitudes nun contexto de
go dos mamídiversión. O humor é un
feros como mecasentimento antiténismo para reforzar
tico ao detectar
as emocións positivas e a
unha inconTEORÍA DA
unión e cooperación dentro do
gruencia.
grupo social, apoiándose na emINCONGRUENCIA
patía e sendo un factor de desenvolvemento da linguaxe. Ohumoréunha
ferramentaparacrearcomunidade.

TEORÍA DA UTILIDADE SOCIAL

O máis curativo é o amor, o humor e a creatividade. (PATCH ADAMS)
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ESTILOS E TIPOLOXÍAS DE HUMOR
AFILIATIVO
É o humor positivo, contar chistes e
facer bromas lúdicas e benintencionadas co obxectivo
de relacionarse con outros, entreter e facilitar as
relacións sociais.

Positivo

A outros

Ten un foco negativo, mellorando a perspectiva de un
mesmo (ou dun grupo ao que se
pertence) a expensas dunha vítima Negativo
(persoa ou grupo). Utilízase o sarcas‐
mo, o ridículo, a ironía como despre‐
zo, e o humor como forma de mani‐
pulación, agresión ou hostilidade.

HUMOR SATÍRICO
Finalidade moralizadora, lúdica ou bur‐
lesca. Os abusos ou deficiencias póñense
de manifesto principalmente mediante
ridiculización, ironía, sátira, sarcasmo,
absurdo, etc. É un ataque á realidade
usando a intelixencia e pode ser máis be‐
nigno ou máis agresivo segundo os me‐
canismos utilizados. O humor verde ou ne‐
gro, o político, as caricaturas de persoei‐
ros, etc., utilizan esta tipoloxía.

AUTO-AFIRMACIÓN

ABSURDO

RETRANCA

Mantén un foco positivo e mellora a
visión de un mesmo. Tende a man‐
terse unha perspectiva humo‐
rística do mundo incluso á
hora de afrontar situacións ad‐
versas ou estresantes.

Expresión sen sentido lóxico ou si‐
tuacións, acontecementos, etc., que non
admiten unha explicación racional.

Expresión humorística sutil e benigna
na que se usa a linguaxe con habilidade
para falar con segundas intencións, en
especial cando se procura unha graza
intencionada.

A un mesmo

AGRESIVO

AUTODESCUALIFICACIÓN
Facilita as relacións sociais a ex‐
pensas de un mesmo. Dedícanse al‐
tas doses de humor para divertir os de‐
mais mediante autoburla. Aínda que o
obxectivo adoita ser defensivo (ocultar
sentimentos negativos e baixa autoesti‐
ma), non sempre é un humor negativo.

HUMOR IRÓNICO
A súa finalidade é expresar unha realidade
distinta á que se aborda literalmente
mediante recursos como xogos de palabras,
a ironía, a retranca, etc. A palabra contra‐
ponse ao pensamento e os mecanismos
internos, así como a bagaxe sociocultural
dos interlocutores, permiten descodificar a
mensaxe real, provocando o humor ou a co‐
micidade. Non busca ser moralizante, senón
a complicidade grupal e, nalgunhas si‐
tuacións, utilízase como arma defensiva.

HUMOR HUMORÍSTICO
Coa finalidade de desconcertar, sorprender e provocar a diversión de forma benig‐
na, usa mecanismos como os xogos de palabras, xiros argumentais, feitos gracio‐
sos, humor absurdo, etc. Polo xeral, o humor branco estaría neste bloque.

12

ALGÚNS RECURSOS HUMORÍSTICOS

O humor facilítao todo. Fai que calquera historia sexa menos áspera
e máis fácil de entender. (ELVIRA LINDO)

BURLA
Imitación paródica de persoas, cos‐
tumes, institucións, valores, etc.,
converténdoos en obxecto de mofa.

COMICIDADE
Expresión humorística co obxectivo
de facer rir mediante a presentación
de feitos graciosos.

GROTESCO
Expresión que distorsiona a reali‐
dade, remarcando os seus trazos de‐
fectuosos con finalidade cómica.

HUMORISMO
Expresión que pretende divertir mediante a reflexión de feitos graciosos.

IRONÍA
Expresión de algo gracioso dicindo o
contrario do que se quere dar a en‐
tender coa axuda da entoación.

PARODIA
Manifestación humorística que se vincula cunha forma ou manifestación
anterior que non é humorística.

RIDÍCULO
Expresión ou comportamento que,
pola súa rareza ou extravagancia,
resulta cómico.

SÁTIRA
Expresión moralizadora, lúdica ou burlesca, na que se ridiculizan ou critican
costumes e vicios de persoas ou grupos
sociais, normalmente mediante un hu‐
mor benigno.

SARCASMO
Expresión de crítica destrutiva. Como
na sátira, úsase a ironía ou a burla, pero
de xeito descarado e groseiro. Moitas
veces utilízase a entoación da voz para
ocultalo.

XOGOS DE PALABRAS
Diversos recursos estilísticos da lingua‐
xe verbal (no nivel fonolóxico, fonético,
semántico,morfosintáctico...)utilizados
para provocar unha resposta humorís‐
tica ou cómica: metáforas, paradoxos,
comparacións, metonimias, paralelis‐
mos, repeticións, rima…

O sentido do humor é simplemente o sentido común bailando.
(WILLIAM JAMES)
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MAPAMUNDI HISTÓRICO DO HUMOR

MAPAMUNDI HISTÓRICO DO HUMOR

6. ROMA
5. GRECIA
4. CONTINENTE
AMERICANO

2. ANTIGO EXIPTO

1. BABILONIA
9. ARABIA
3. INDIA

Ao longo da historia, a comedia
e o humor utilizáronse como
ferramentas de entretemento e
diversión en todo o mundo, xa
fose nas cortes dos reis
occidentais ou nas culturas do
afastado Oriente. Ademais, en
cada pobo o sentido do humor
estaba moi relacionado coa súa
cultura e a súa linguaxe, polo
que as formas de humor son
diferentes entre si. Estas son as
primeiras referencias sobre o
humor nalgunhas das principais
culturas e espazos xeográficos
do mundo.
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Descubrir a clave do humor dunha cultura é moi difícil. E cando a
descobres, entón, entendes esa cultura.(BONIFACE OFOGO)

7. CONTINENTE
AFRICANO

8. AUSTRALIA

Nada máis difícil que facer comprender o humor.
(MILAN KUNDERA)
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MAPAMUNDI HISTÓRICO DO HUMOR

MAPAMUNDI HISTÓRICO DO HUMOR

1. HUMOR ASIRIO E BABILONIO

3. HUMOR NA ANTIGA INDIA

Non existía o equivalente da palabra “humor” nos idiomas da anti‐
ga Mesopotamia (acadio, sumerio, babilonio, asirio...) e non se con‐
servan moitos textos humorísticos. Un deles é o texto de Aluzinnu
(sobre o 1000 a.C.), na que esta figura, prototipo de bufón, finxe rea‐
lizar actividades que precisan dunha preparación académica longa (fí‐
sico, exorcista…). Pero como non ten coñecementos, acaba xerando desastres, o que
provocaría risos entre os oíntes do texto.

As antigas artes dramáticas sánscritas (sobre o 200 a.C.) contan coa
figura do musicólogo e teórico do teatro Bharata Muni, que na súa
obra Natya Shastra define o humor (“Hāsya” हास्य) como unha das 9 respostas emocionais
(“rasas”) que poden ser transmitidas ao público
polos actores que realizan as imitacións das emocións nas obras
(“bhavas”). Xa antes disto, sobre o 600 aC, o Rei Mahendravarma‐
na escribiu Mattavilasa Prahasana (“O xogo do borracho”), unha
sátira en sánscrito na que un mendigo bébedo sospeita que un
monxe budista lle roubou o “prato” para a esmola, feita cun cranio
humano, pero tras unha pelexa se descobre que o levara un can.

2. HUMOR NO ANTIGO EXIPTO
Existenunspoucosdocumentosgráficosconposibleintenciónhumo‐
rísticanoantigoExipto,comoestepapirodoséculoXIVa.C.enqueva‐
riasfigurasanimaisdepredadorasestánrealizandolaboresdehuma‐
nos coas presas (xogar ao xadrez, pasear gansos coidar de cabras…).

4. HUMOR NAS CULTURAS DO
CONTINENTE AMERICANO
A pesar das numerosas tribos e culturas, existen dúas bases fun‐
damentaisdohumoramerindio.Aprimeiraéatradicióndo“gaioleiro”
ou “impostor”, un personaxe que pode adoptar moitas formas e que, na
meirandepartedashistorias,éhumorístico,salientandoosexcesoshumanosperotamén
ensinandoarirdeunmesmo,paraperdoareperdoarsemantendounhaactitudepositiva.
Asegundatradiciónéocomportamentoburlóncomounxeitodemanterosindividuosno
seu lugar, para que ninguén se sentise superior ao resto, pero cunha capa de respecto.

Un dos nomes máis antigos da illa de Ibiza é “Ibosim”, que
significa “Illa de Bes”. Este deus chegou á cultura da illa polo
1500 a.C. como protector do sono e “o temor de todas as criaturas
malvadas”.
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O humor é o primeiro dos regalos en perecer nunha lingua
estranxeira.(VIRGINIA WOOLF)

CUR

Ademais, os exipcios tiñan un deus do humor, a música e a danza
chamado Bes (Beset na súa forma feminina), un anano gordo, con
barba, sacando a lingua, feo e grotesco ata resultar cómico. Asociábase
coriso,afelicidade,aboasorteeaalegríadevivir,erepresentabaoben.
Era un dos deuses máis populares e aparecía a miúdo en obxectos
domésticos (amuletos, espellos, coitelos…). Cando un bebé ría sen
razón aparente, os pais supoñían que era Bes facéndolle caras.

SO!
IO

En canto ás comunidades indíxenas centro e sudamericanas, o sentido
do humor e as distintas formas de xogo foron, e seguen a ser, elemen‐
tos indisociables: farsas, bufonadas e mascaradas recollidas polos
conquistadores, así como altos graos de sofisticación en xogos rituais.
Hai un uso didáctico do humor para reforzar as normas sociais, e un uso
catártico para rachar estar normas no plano simbólico, á vez que se xeran
fusións de diferentes xéneros humorísticos, especialmente no humor
verbal, expresado nos rituais festivos. Nestas comunidades, a presenza
do sexo ligado ao humor é especialmente importante.
ENLACE: Xogos e xoguetes prehispánicos. A orixe da diversión.

A vida é unha broma enorme que Deus nos gasta para axudarnos
a desenvolver o noso sentido do humor.(JOSIANE VÉRNARD)
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MAPAMUNDI HISTÓRICO DO HUMOR

MAPAMUNDI HISTÓRICO DO HUMOR
O pobo Akan utiliza o humor en estreita relación co insulto a través das cancións e dos
proverbios. Existen dous tipos tipos de humor, o aseresєm (máis serio inicialmente) e o
nsєnkwaa (máis xocoso e procurando a comicidade). A función que desenvolve o humor
nesta cultura é a de reflectir preocupacións sociais, quitarlle importancia aos problemas
e satirizar os membros da sociedade que violaron as normas do grupo.

5. HUMOR NA GRECIA CLÁSICA
Os presocráticos, citados por outros autores, son os primeiros que fan
comentarios sobre humor e riso. Heráclito (536-470 a.C.) di “Non
convén ser tan ridículo ata que ti mesmo parezas ridículo”. E Demó‐
trico de Abdera, tildado como “o filósofo que ri”, escribiu un ensaio
sobre o riso que non se conservou ata os nosos días. Por outra parte,
Platón atribúe a Sócrates, na obra Filebo (360-347 a.C.), a opinión de
que a esencia do ridículo é a ignorancia nos débiles. E, polo tanto,
non poden tomar represalias ao seren ridiculizados. Máis tarde, na
filosofía grega, Aristóteles suxire na súa obra Poética (330 a.C.) que
“unha fealdade que non repugna é fundamental para o humor”. E
tamén: “Sé alegre, así podes ser serio”.

8. O HUMOR ABORIXE AUSTRALIANO
O humor do pobo aborixe australiano, enraizado na súa historia e
cultura, é propia, irreverente, irónica e rin moito de si mesmos. As
historias que chegaron ata a actualidade das numerosas tribos exis‐
tentes, salientan o uso do humor e a hipérbole como
formas para contar o mundo e explicar fenómenos
naturais de forma didáctica. Debido á súa situación penosa no proce‐
so de colonización británica, o humor foi un elemento central de re‐
sistencia aborixe, converténdose en arma defensiva dos máis débiles
e oprimidos no mantemento da súa identidade.

6. HUMOR NA ANTIGA ROMA
O humor na antiga cultura romana é debedora en gran medida do
humor grego. Moitos dos dramaturgos dos séculos II e I a.C., como
Terencio ou Plauto, adaptaron comedias gregas, mantendo temas e
personaxessemellantesexerandonovosxéneroshumorísticos.Osac‐
tores levaban máscaras e as súas actuacións eran, polo xeral, burlescas e
sórdidas. Ademais, a cultura romana nos deixou gran cantidade de exemplos de humor
popular, dende graffitis e pintadas nas paredes, a evolución da sátira ou do epigrama (un
poema curto burlesco), chistes, etc.

9. HUMOR NA CULTURA ÁRABE CLÁSICA
A cultura árabe ten algunhas mostras humorísticas xa en antigos
contos xocosos (al-adabal-hazli), conectando o humor coa desviación
do convencional e o ordinario co fin de descargar as restricións so‐
ciais e psicolóxicas impostas. Na literatura clásica existen tamén
fórmulas humorísticas (hazl) e expresións irónicas, aínda que mestu‐
radas coa seriedade (jidd) e sen valores morais para evitar a crítica das autoridades reli‐
xiosas. Pola súa parte, o Corán (S. VII) utiliza recursos humorísticos, como a ironía e a pe‐
rífrase nos seus textos, e derivou nun tipo de literatura humorística, mantendo o respec‐
to sempre polo libro relixioso. Outros tipos de humor árabe clásico son os chistes beduí‐
nos ou a literatura hadith (anécdotas sobre a vida de Mahoma), onde o humor está moito
máis presente ca no Corán.

7. HUMOR NO CONTINENTE
AFRICANO. O POBO AKAN
O continente africano é moi extenso e cunha cantidade enorme de
tribos e culturas distintas que imposibilitan unha categorización.
Poremos como exemplo o uso do humor na cultura Akan (Ghana).

CUR

A orixe da palabra “humor” está nas civilizacións
grega e romana. O físico (médico) Hipócrates de Cos (460 a.C.) definía o humor como
“cada un dos líquidos dun organismo vivo”, acepción que pasou ao latín (umor). Teofrasto e outros filósofos gregos elaboraron unha relación entre os humores (sanguíneo, colérico, melancólico e flemático) e o carácter das persoas.

18

A seriedade é o pecado orixinal do mundo.
(OSCAR WILDE)

SO!
IO

O humor é unha arma, xa que critica e expón ao mesmo tempo,
e faino cun sorriso.(HÉCTOR ZUMBADO)
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A HISTORIA DO HUMOR EN GALICIA
1. AS CANTIGAS DE ESCARNIO
E MALDIZER (S.XII-S.XIV)
AsprimeirasmanifestaciónsdehumorescritoenGali‐
ciaquenoschegaroncomezannascantigasmedievais
de escarnio e maldizer. A relación xerárquica entre tro‐
badores (compositores da baixa nobreza) e xograres (intérpretes das composicións, con
poucaformaciónperomoiboamemoriaevoz)tendeuaigualarsecofindosistemafeudal
e o nacemento da burguesía, e a resposta dos primeiros foi satirizar os xograres en exerci‐
cio da súa superioridade estamental, establecéndose unha loita dialéctica entre uns e ou‐
tros. Nestas cantigas, a aparente crítica persoal ou da calidade musical agochaba un ata‐
que por razón de clase social, pero tamén había composicións de puro divertimento.

Cantigas de maldizer

Composicións feitas burlándose
de forma directa, sen
rodeos, certeiras e
claras na sátira.

Cantigas de escanrNIO

Composicións feitas burlándose
con sutileza, utilizando dobres
sentidos, xogos de
palabras e ironías
máis ou menos
veladas.
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Debaixo do humorismo hai unha gran dor.
Por iso no ceo non hai humoristas. (MARK TWAIN)

A HISTORIA DO HUMOR EN GALICIA
2. O HUMOR NA LITERATURA DE TRADICIÓN ORAL
A literatura de tradición oral afúndese nos tempos antigos. Bebe de diver‐
sas fontes, pero tamén reflicte o carácter do pobo que a interpreta e trans‐
mite. É popular e anónima (de autoría inédita). Ademais, na transmisión
oral destas composicións houbo modificacións e adaptacións ao longo do
tempo e da xeografía do país. A tradición oral galega ten bastantes com‐
posicións de carácter humorístico, irónico e satírico, cun humor enxeñoso,
cheo de dobres sentidos, ás veces con finalidade didáctica ou salientando a realidade de
comportamentos pouco morais con altas doses de comicidade.
CONTOS E CHISTES DE TRADICIÓN ORAL
A narrativa de tradición oral europea bebe
nunha parte importante de fontes diver‐
sas de hai moitos séculos: contos de
procedencia indoeuropea (India, Per‐
sia), difundidos e aumentados polas
emigracións asiáticas e árabes, ás ca‐
les se lle sumaron as fábulas gregas e
latinas. Tamén hai creacións populares
propias en cada cultura que acrecentan
o saber popular. Nos contos humorís‐
ticos salientan os que falan dos parvos
(xente con pouca sorte ou intelixencia
que, ou ben provocan desgrazas ou ben,
por azar, conseguen beneficiarse da si‐
tuación), e os contos de clérigos e ordes reli‐
xiosas (nestes contos, abundantes na tradición
oral europea, o estamento clerical nunca sae
ben parado, posiblemente pola conduta hipó‐
crita que desenvolvían, polo férreo réxime teo‐
crático e polo rexeitamento da cu‐
ria á tradición oral, que era
acusada de herexía e su‐
perstición).

POESÍA POPULAR GALEGA: COPLAS, ROMANCES, REGUEIFAS...
As primeiras recollidas das que
temos noticia proceden do
Padre Sarmiento, no século
XVIII. Algunhas compo‐
siciónscontabanconmelodía
e, polo xeral, os temas e as fi‐
nalidades son similares ás dos
contos. No caso das regueifas
(disputas mediante cantigas
improvisadas), o compoñen‐
te humorístico e re‐
tranqueiro é o seu
motor principal.
CURIOSO!

Recursos en liña para aprender máis
sobre a literatura de tradición oral:
A Asociación de Escritoras e Escrito‐
res en Lingua Galega ten unha sec‐
ción dedicada a este tema, e a Aso‐
ciación ORAL de Galicia recolle e di‐
funde a tradición da regueifa.

O humor, ademais de ser a guinda da intelixencia, é tamén unha boa
medicina contra o exceso de gravidade, esa forma da seriedade que tende
a converter a vida nun drama.(CARLOS CASARES)
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3. O HUMOR NO REXUrDImENTO. A APARICIÓN
DO HUMOR GRÁFICO (1867-1909)
No último terzo do século XIX proliferaron en Galicia moitas
revistas de corte humorístico: Pero-grullo (1888), Vigo cómico
(1881-82), El danzante (1879-89), El microbio (1884), El látigo
(1886), Galicia humorística (1888), etc. A
duración destas revistas era reducida de‐
bido a diversos factores económicos,
organizativos, sociais e mesmo políticos.
En galego apareceu O Tío Marcos da Porte‐
la (1876-1879), O Galiciano, semanario
pontevedrés (1884-1889) que a partir de 1888 comezou a integrar
viñetas cómicas, ou A tía Catuxa (1889-1891). En canto á literatu‐
ra en galego, non se pode entender parte da obra de Rosalía de
Castro ou Curros Enríquez sen a ironía ou o humorismo.
CURIOSO! Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia é un servizo público
xestionado pola Biblioteca de Galicia. Ten como misión difundir e dar acceso ao
patrimonio bibliográfico galego na rede, amais de contribuír á súa preservación
mediante a aplicacióndas TIC. A súa consulta é libre e aberta en internet, e se
poden consultar algúns destes xornais. Por exemplo, o número 1 de El chisme.
Semanario independiente,recreativo,tempestivo y jocoso-serio (13 de xullo de 1884).

4. A PRIMEIRA IDADE DE OURO DO
HUMOR GALEGO (1909-1939)
Comezan a aparecer as primeiras obras literarias de humor en
lingua galega (Labarta Pose, Vicente Risco…), sendo Alfonso
Daniel Rodíguez Castelao o máximo expoñente: Un ollo de vidro.
Memoriasdunesquelete (1922),Osvellosnondebennamorarse (1939) e,
por suposto, a súa rica obra de humor gráfico (Cousas da vida).
En castelán salienta a obra de galegos como Valle-Inclán,
Fernández Flórez ou Julio Camba, entre outros.
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O humor nunca é máis humorístico que cando tenta explicarse a
si mesmo.(CHRISTIAN FRIEDRICH HEBBEL)

A HISTORIA DO HUMOR EN GALICIA
Ademais, nos últimos anos do século XIX e durante o primeiro
terzo do século XX seguirán existindo numerosas revistas coa pre‐
senza de humor gráfico (Laducha,Galiciamoderna,Coloresycoloretes,
Alegría, Vida gallega…), incluso en medios de tirada máis extensa,
como o Faro de Vigo ou El pueblo gallego, onde traballaron Castelao,
Carlos Maside ou Manuel Torres, entre outros. A ditadura
franquista rematou co humor e os escritores e caricaturistas
tiveron que exiliarse, calaron ou foron “paseados”.

5. AS DÉCADAS ESCURAS (1939-1968)
Na posguerra, só persisten algúns exemplos de humor
gráfico, coas achegas de Lalo (El pueblo gallego), Que‐
sada(FarodeVigo)eAtomé(Elidealgallego),entreoutros.
A partir de 1950 comezan a retornar algúns debuxantes
e humoristas exiliados, pero con moi escasa produción
e sempre con temas deportivos, de política internacio‐
nal ou costumistas. A literatura humorística en lingua
galega tamén desaparece case por completo, exceptuando a presenza do humor en Ál‐
varo Cunqueiro (AscrónicasdeSochantre, 1956), en Ánxel Fole ou en Celso Emilio Ferreiro.
CURIOSO! En 1963 publícase na editorial Galaxia O
segredo do humor , un rigoroso estudo filosófico en galego
de Celestino Fernández de la Vega sobre o humor.

6. A REVOLTA (1968-1982)
O ano 1968 marca un importante cambio de rumbo en todo o mundo
e un maior aperturismo da ditadura. No aspecto literario galego
podemos sinalar a reaparición do humor na literatura infantil, con A
galiña azul (1968) e As laranxas máis laranxas de todas as laranxas (1973),
ambas de Casares. Coa revista Chan (1969-1970) comeza tamén unha
revolta do humor gráfico, con Siro ou Xaquín Marín como puntas de
lanza, ou Vagalume (1975-1978, para público infantil), entre outras.
Igualmente, a prensa diaria e semanarios como A nosa terra
(1977-) inclúen numerosas colaboracións de humor gráfico.
O humor é, sinxelamente, unha posición ante a vida.
(WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ)
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7. A SEGUNDA IDADE DE OURO (1982-2000)
Esta época xorde do I Seminario Galego do Humor de 1982,
tras o cal nacerá a revista humorística Cansendono(1983-1991),
onde participan Gogue, Antón Mascato, Iglesias Viqueira...
En 1983 Siro e Xaquín Marín, entre outros, desenvolven o
“Manifesto en defensa do humor”, propiciando a apertura
dos humoristas galegos a xornais e a aparición doutras
revistas como Xó! (1993-2000, máis satírica), ou Sapoconcho
(1994-2000, máis universal). Outro feito singular en Galicia é
a creación do Museo do Humor de Fene (1984), único na
península ibérica e un dos poucos do mundo.
No mundo da literatura aparecen varios autores que escriben
obras humorísticas ou con compoñentes humorísticas, tanto
para público infantil como adulto: Das cousas de Ramón Lamote
(1985), de Paco Martín; Unha rosa é unha rosa (1996) ou os guións
para a serie de TVG Servicio de urxencias (1989), de Suso de Toro; o
humor retranqueiro e paródico en parte da obra de Manuel
Rivas; etc. A Lei de Normalización Lingüística (1983) e a aparición
da Radio Televisión de Galicia (1985) propiciaron o avance de cara
á presenza da lingua galega e do humor galego en todos os
ámbitos da sociedade do país. Xa que logo, aparecen artistas
profesionais que usan o humor como ferramenta de traballo
(Cándido Pazó, Antón Reixa…).

8. O HUMOR GALEGO A PARTIR DO
ANO 2000
NoséculoXXIohumorenlinguagaleganormalízaseeacabapor
entrar, en maior ou menor medida, en todos os ámbitos da ex‐
presión e da comunicación (cine, literatura, televisión, medios,
prensa especializada, internet, artes e cultura e mesmo no sec‐
torcomercial).De2000a2002publicouseenLaVozdeGalicia
o suplemento Xatentendo.com con numerosas achegas
de humoristas gráficos. Tamén aparece O Farelo (2001-
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Tal e como en Galicia o entendemos, o humorismo só pode nacer
nunha complexa e constante tensión espiritual. É unha forma de
sabedoría.(RAMÓN PIÑEIRO)
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2010), o suplemento mensual do xornal
A Peneira.
Omaiorreferentefoiarevistadehumor
gráfico e cómic Retranca (2007-2011),
influída por El Jueves, e que contou coa
presenza de Kiko da Silva, Leandro, Gu‐
tián, Mel, López Rubiño, Bernal, Ricar‐
do Peregrina, Jota Jota, Bernardo
Vergara, Fer, etc. A esta lle seguiron ou‐
tras como Enchufados (2013-2014) ou O
Botafumeiro (2014-2015), primeira revista humorística completamente dixital.
O humor na literatura galega espállase a todos os xéneros: en poesía (Samuel L. París,
Leo i Arremecághona...), en literatura infantil e xuvenil (Ledicia Costas, Ana Cabalei‐
ro...), en narrativa (Pedro Feijoo, Emma Pedreira...), en banda deseñada (Os Bolechas de
Pepe Carreiro), etc. Sen deixar de lado as actividades culturais, como as que desenvolve
o Museo do Humor de Fene (exposicións, guías, os premios Curuxa, etc.) ou festivais e
encontros (Festival de Humor de Ribeira, Encontro Mundial de Humorismo da Coruña,
etc.).
MEMES E CulTuRA GALEGA.

“Meme” é un termo popular para describir a intuitiva e a
miúdo rápida absorción e difusión dunha idea particular en
forma de texto escrito, imaxe, xogo lingüístico, ou outra peza
ou unidade de información cultural. A característica máis co‐
mún dun meme é o humor, que funciona nestas pezas como
mecanismo social, de comunicación, de creación e de
mantemento de vínculos dentro dun grupo social ou cultu‐
ral en base a uns sentidos compartidos por unha comuni‐
dade. O uso da lingua galega nos memes imprime unha
capa extra de cohesión, creando pezas que xogan con recur‐
sos humorísticos, e reforzan a súa idiosincrasia cultural.

Verdadeiramente nunca se pode estar seguro de nada, e menos
aínda cando se trata de humorismo e humoristas.
(CELESTINO FERNÁNDEZ DE LA VEGA)
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CARLOS CASARES. O XOGO DO HUMOR
A oralidade baseada na concreción dos feitos e na sorpresa da súa
dosificación foi unha parte esencial do desenvolvemento do hu‐
mor en Carlos Casares. El mesmo comentou que as diferentes
formas de contar dos seus avós e as primeiras vivencias determi‐
naron dun xeito inconsciente a súa maneira de narrar o día que
descubriu o pracer de observar o mundo e de contalo.
Entre estas dúas formas de contar, sempre me seduciu a primeira, talvez
porqueamiñacuriosidadeinfantilsesentíamáisatraídapolaconcreción
evidente do real que pola vaguidade neboenta do fantástico. [...]
entendín que a substancia do relato non estaba nin na orixinalidade da
historia nin no carácter insólito do final, senón nas pequenas miudezas
descritivas e na súa xerarquización gradual e ordenada.
(Un país de palabras, 1998)
As primeiras manifestacións humorísticas aparecen no Seminario
de Ourense. Nun ambiente onde se castigaba o uso do galego e a
presión relixiosa era intensa, Casares circula entre os estudantes a
revistiña El Averno, dun único exemplar manuscrito, onde facía hu‐
mor de profesores e alumnos.
Por certo, que por chamarlle “faba” a un profesor recibín vinte labazadas. [El Averno] Foi
medio clandestino ata que o meu profesor de Literatura,don Agustín Madarnás, me pediu
que o lese na clase. Iso non impediu que, no episodio da “faba”, fose considerado por outros
profesores con menos sentido do humor como un atentado.
(“A Marxe”, La Voz de Galicia, 24/01/1999)
Casares foi recoñecido amplamente como un excelente orador, hu‐
morista e contador de historias ou anécdotas graciosas. Siro López,
artista, ilustrador e humorista gráfico, co que Casares participou en
numerosos proxectos, di del:
Coido que o risco máis importante na personalidade de Carlos Casares era a sensibili‐
dade humorística e nel vexo o humorista total [...] era un creador de comicidade cando
falaba e un humorista cando escribía.
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Nunca vin un fanático con sentido del humor, nin a ninguén con
sentido del humor que sexa un fanático.(AMOS OZ)

O humor é o sentido do absurdo, que é a desesperación que se
nega a tomarse en serio a si mesma.(ARLAND USSHER)
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LITERATURA INFANTIL E XUVENIL
Nunha primeira etapa Casares orbita os temas
da loita contra a intolerancia e contra a inxustiza
mediante a imaxinación e a fantasía, inzadas de
humor absurdo, irónico e ás veces disparatado,
pero tendo en conta a tradición oral e dende o
punto de partida do mundo real. N´A galiña azul
(1968), o enxeño e o sorriso son as mellores armas
para encarar de xeito crítico un mundo que casti‐
ga aos diferentes. N´As laranxas máis laranxas de
todas as laranxas (1973) elementos cotiáns aparentemente inofen‐
sivos (o ovo, as laranxas) teñen poder, falan, engrandécense e
aparecen esaxerados, mentres que a ruindade (o veciño da
escopeta) é derrotada polo humor. N´O can Rin e o lobo Crispín
(1983) os animais falan e son capaces de fazañas curiosas e acha‐
cables aos seres humanos. Precisamente é aí onde radica o hu‐
mor, ás veces surrealista, e onde se transmite a idea de que cun
pouco de afouteza e valentía se pode xa non vencer o mal, senón
viralo en algo positivo.
Nunha segunda etapa, tanto os 5 títulos
da saga de Toribio (1991-1994) como Lolo
anda en bicicleta (1996), teñen de protago‐
nistas a nenos e nenas. No primeiro caso, a
fantasía e o humor absurdo provén da
imaxinación e creación de inventos tec‐
nolóxicos extraordinarios e na confronta‐
ción con inimigos, que son persoas maiores, e cuxos plans son ridí‐
culos. No segundo, o humor vén da esaxeración fantástica das capacidades de Lolo en‐
riba da bicicleta, coa idea de que o esforzo de superación acaba tendo recompensa.
A versión ucraína
d´A galiña azul, da cal se imprimiron 250.000 exemplares, leva
unhas fermosas imaxes de Oksana Ignaschenko e a figura central
é o tolo Leoncio, que é unha fonte de humor constante. De feito,
a obra traduciuse como O rapaz que trae a felicidade (1987).
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O sentido do humor mantén viva e alerta a actividade
intelixente do noso cerebro.(BRANKO BOKUN)

TOLERANCIA, HUMOR, FANTAsÍA
E IMAXINACIÓN
Na última etapa Casares desenvolve unha literatura enfocada ao
mundo xuvenil e mesmo adulto, na que repite a idea do fantástico e
extraordinario que xorde a partir de feitos apa‐
rentemente reais e cotiáns. O galo de Antioquía
(1994) resume parte dos temas recorrentes:
intransixencia fronte a unha mirada compasiva
sobre a vida, a fantasía, o humor absurdo e a ami‐
zade. E Un polbo xigante (2000) revive o espírito
divertido e paradoxal da vida cun ton de
realismo máxico semellante a Cunqueiro. Unha tenra loita entre
imaxinación e realidade na que ningunha ten que saír derrotada.

NARRATIVA ADULTA E ENSAIO. O HUMOR
DE ANÉCDOTAS E PERSONAXES
OhumoradultodeCasaresmanténarealidadefantás‐
tica que lle é propia, pero pasa a centrarse nas per‐
soas e os seus comportamentos, ás veces ridículos, e
sempre dende un punto de vista humano. Ademais,
nalgúns ensaios, como Un país de palabras (1998), o es‐
critor describe anécdotas e vivencias con altas doses de
humor irónico, case retranqueiro.
Casares nunca traballa sobre estereotipos, os personaxes das novelas
son tanxibles, con defectos e virtudes. Tanto algunhas reflexións como
as situacións absurdas provocadas por estes espertan o humor e
mesmo a comicidade en puntos concretos. Isto sucede en Os escuros so‐
ños de Clío (1979), cun humor erudito, baseándose en su‐
postas verdades históricas para subverter o discurso
seriocoapresentacióndepersonaxespoucoconvencio‐
nais.Taménapareceohumorenanécdotasnoutrasobras,comoenXogue‐
tes para un tempo prohibido (1975) ou Ilustrísima (1980), cando se fala da
capacidade de Sor Sabina de levitar ou da estampida de terror pro‐
vocada pola primeira proxección de cine da cidade.
A esencia do humor é a sensibilidade; a cálida e tenra simpatía
por todos os tipos de existencia.(THOMAS CARLYLE)
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“A MARXE”. HUMORISMO SUTIL E
CÓMPLICE PARA ALEGRAR O DÍA
“A marxe” é o nome da columna que Casares escribiu entre 1982 e 2002
enLa Voz de Galicia (a partir de 1992 de xeito diario). Tiña moitos segui‐
dores, e as súas historias e anécdotas estaban inzadas por unha capa
de inocente humorismo sutil e delicado, do que facía partícipe ao lec‐
tor. Acababan case sempre cunha frase final doce ou agridoce,
espertando un sorriso cómplice.

UNHA VISIÓN HUMORÍSTICA
DE CARLOS CASARES. FOTOS
Estou convencido de que os escritores somos máis
divertidos e máis eficaces cando perdemos solemnidade
e nos tomamos un pouco de broma a nós mesmos.

Os temas que trataba eran anécdotas biográficas do pasado, historias que lle sucedían ou
que lle contaban nas súas viaxes e encontros, aspectos cotiáns e da familia (foron moi
famosas as “marxes” do seu gato Samuel), das súas afeccións, de historias de persoas nos
libros ou revistas que lía, referencias históricas, noticias, personaxes cos que trataba, etc.

“Un amigo meu fotógrafo profesional, mandoume un
montón de fotos que me fixo o outro día durante unha
entrevista. Hai máis de trinta anos, el mesmo nos re‐
tratou a un pequeno grupo de estudantes da Universi‐
dade de Santiago, algúns dos cales acabariamos es‐
cribindo e publicando libros co paso do tempo,nunha
postura humorística: coas mans cruzadas diante da
cintura, talmente como se estivésemos esposados. O
malo foi que pouco despois, algún dos retratados pa‐
sou pola cadea, daquela vez en serio, convertendo en
realidade unha posibilidade que entón non nos parecía
imposible. Recordámolo ese día e rímonos de moi boa
gana.”(“A marxe”, La Voz de Galicia, 02/11/1998)

A partir da páxina 40 desta
guía poderás acceder a máis de 50 citas sobre o humor en distintas
“marxes”. Ademais, a Fundación Carlos Casares, coa axuda de LaVoz
de Galicia, desenvolveu durante 2017 e 2018 o blog “Á marxe de
cada día”, onde se poden ler máis de 300 artigos seleccionados.
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O poder non soporta o humor, porque a risa libera
o ser humano dos seus medos.(DARÍO FO)

Carlos Casares (der.) e o seu
amigo Mingos (esq.) nas
festas do Corpus de Xinzo de
Limia (foto de Rizo)

Carlos Casares (arriba e der.)
cos seus compañeiros de
clase no Bacharelato

Carlos Casares (der.) e un
amigo montados nos
cabalos da fonte da praza da
Quintana (Santiago)

Selfie de Casares coa súa
muller, Kristina Berg, e o
seu cuñado, Stewen
Quigley

Carlos Casares xogando cos
legos dos seus fillos

Casares disfrazado de
detective no pregón do
entroido de Nigrán

O bo humor é, na maioría das persoas alegres, o satisfactorio
resultado dunha tenaz disciplina.(EDWIN PERCY WHIPPLE)
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UNHA VISIÓN HUMORÍSTICA
DE CARLOS CASARES. FOTOS

CASARES DENDE O HUMOR.
DEBUXOS E CARIATURAS
Caricatura de Lalo (1975)
co gallo da publicación de
Xoguetes para un tempo
prohibido.

Carlos Casares na Feira de
Literatura Infantil e Xuvenil
de Bolonia

Carlos Casares co seu
querido gato Samuel,
protagonita de varias
“marxes”

En 1999 Carlos Casares (der.)
fixo o Camiño de Santiago
con varios amigos

Caricaturas de Mejuto (1979)

Caricatura de Siro (1980)

Na súa casa de Vilariño, ao
carón da maqueta dun
drakkar, Casares posa para
Xurxo Lobaro cun sorriso
cómplice
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“A conversa era humorística, levados polo costume de rir
xuntos por pequenas cousas, sacándolle el punta ás
palabras e buscando a parte cómica de situacións
inocentes. O motivo, a indumentaria que levaba eu, un
pouco zarrapastrosa, de pintor de brocha gorda, que foi
o que fixen todo o día.” (“A marxe”, 20/07/1999)

O humor é o antídoto ante calquera fanatismo.
(EMILIO TEMPRANO)

CaricaturadeSiro(1983)co
gallo da aprobación da Lei
de Normalización Lingüís‐
tica, da cal Casares foi o
seu principal redactor.

A potencia intelectual dun hombre mídese pola dose de humor
que é capaz de utilizar.(FRIEDRICH NIETZSCHE)
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CASARES DENDE O HUMOR.
DEBUXOS E CARIATURAS
Caricatura de Leandro
(2001) para La Voz de
Galicia.

Caricatura de Bofill
(1984) para o Faro
de Vigo.

CaricaturadeElkeWehr
(1993). Casares aparece
como un cura baixiño e
regordecho rodeado de
moscas (insecto que
odiaba) .

Caricatura de Pedro
de LLano (1994) con
Casares na casa de
Hemingway.
Humor gráfico de Siro
(1996) para LaVozdeGali‐
cia co gallo do nomea‐
mento de Casares como
presidente do Consello
da Cultura Galega.

Caricatura de Que‐
sada para La Voz de
Galicia.

CaricaturadeCasarescoraposodarevista“Xatenten‐
do.com” de La Voz de Galicia do 23 de marzo de 2002,
por Fernando Juárez. Neste número aparecen nu‐
merosas homenaxes de humoristas gráficos tras a
morte do escritor ourensán.

Humor gráfico de
Siro (2002) para La
VozdeGalicia.

Humor gráfico de
Suso Sanmartín para
A Nosa Terra (1999).
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Caricatura de J. Agui‐
lera (2002) para o
Faro de Vigo.

O humor é a razón cando se volve tola.
(GROUCHO MARX)

Humor gráfico de Pablo
& Javier (2002) para La
VozdeGalicia.

O humor é unha lóxica sutil.(QUINTO HORACIO FLACO)
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Caricatura de San‐
ty Gutiérrez.

Humor gráfico de José
Tomás (2002) para La
VozdeGalicia.

Humor gráfico de Xa‐
quínMarín(2002) para
LaVozdeGalicia.

HumorgráficodePitón
(2002) para La Voz de
Galicia.

Caricatura de Rodolfo
Sciammarela (2002).

Caricatura de Carlos
Silva (2002) para A
Nosa Terra.

Humor gráfico de Ale‐
xandre (2002) para La
Voz de Galicia.

Caricatura de Kiko da
Silva
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Humor gráfico de Kiko
da Silva (2002) para La
VozdeGalicia.

Humor gráfico de
Abraldes (2002) para
LaVozdeGalicia.

Humor gráfico de Santy Gu‐
tiérrez (2002) para Atlántico
Diario.

O verdadeiro humor empeza cando xa non se toma
en serio a propia persoa.(HERMAN HESSE)

Humor gráfico de Xa‐
quínMarín(2002)para LaVozdeGalicia.

Humor gráfico de Davila (“Fotomatón”, 11 de
marzo de 2002) para LaVozdeGalicia

O humor é algo moi importante. É o noso maior recurso natural,
ao que hai que preservar a toda costa.(JAMES THURBER)
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CASARES DENDE O HUMOR.
DEBUXOS E CARIATURAS

Caricatura de Pepe CarreiroparaoespecialOs
Bolechas do Día das Le‐
tras Galegas 2017 .

Caricatura de Siro para
LaVozdeGalicia (2013).

CASARES DENDE O HUMOR.
DEBUXOS E CARIATURAS

Caricatura de Carlos
Taboada (2009).

Caricatura de Xoán
Andrade (2017).

Humor gráfico de O
Carrabouxo (2017).

Caricatura de Evaristo Pedreira, imaxe de
cuberta do libro de Damián Villalaín: Carlos
Casares.Vidaeliteratura (Xerais, 2017).

Caricatura de Carlos Casares para o cartel
dunha actividade de Avelino Gómez.
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O humor é a linguaxe da intelixencia.(JAVIER ALMUZARA)

Caricatura de Néstor
Dámaso del Pino
(2017).

O bo humor é a túa decisión. Decídete! Non pospoñamos
a alegría! (STEVE WILSON)
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O HUMOR EN “A MARXE”

Como vía o humor Carlos Casares nos seus artigos de “Á marxe”? Velaquí unha breve
selección de citas dentro dos máis de 3.000 artigos publicados en LaVozdeGalicia entre
1992 e 2002. A través desta visión, destas reflexións, coñecemos tamén como percibía
o propio Casares o humor nas persoas e en distintas anécdotas:

O HUMOR EN “A MARXE”
“Pouco humano” (30 de novembro de 1992)
De todo canto se está dicindo e escribindo sobre Franco nestes días, dedúcese que era
unha figura pouco humana, sen sentido do humor, bastante cruel. Resultaría moi difí‐
cil imaxinalo facendo o pallaso diante dunha cámara de cine, ensaiando pasos de baile
deliberadamente cómicos ou sacándolle a lingua ao obxectivo […]

“Lembranza de Juan Benet” (6 de xaneiro de 1993)
Agudo e ocorrente, cunha acidez coidadosamente cultivada, movíase moi a gusto no hu‐
mor do disparate: seducíano as situacións absurdas, que ás veces provocaba con talento
só polo pracer de contalas despois cunha arte inimitable de narrador oral superdotado.

“Chile non é Exipto” (20 de marzo de 1993)
No acto de inauguración da exposición de Letras de España en Santiago de Chile, que
consta de arredor de dez mil libros, incluídos galegos, vascos e cataláns, o ministro
Solé Tura pronunciou un fermoso discurso que rematou en catástrofe. Dixo que, unha
vez clausurada a mostra, aquel fondo bibliográfico quedaría alí, en Exipto. Foi unha
metedura de pata inocente, pero faraónica, que os chilenos acolleron con humor.

“Atila en Berlín” (2 de xuño de 1993)
Cando quedamos sós o meu amigo e mais eu, fartámonos de facer bromas a conta
daquel rapaz. Durante uns minutos, sen demasiado respecto polo infeliz, fixemos es‐
carnio do seu nome, da súa cara e dos seus malditos dentes. Ata me atrevería a dicir
que estivemos brillantes no improperio, unha meta nada difícil de alcanzar cando o
humor se fai a conta de outro.

“Bromas cos demais” (7 de novembro de 1993)
Foto: Xurxo Lobato
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Chamarlle albóndega ou croqueta a unha muller non parece un trazo demasiado alto
de enxeño. Tampouco parece unha proba de humor ou de graza. Ten todo o aspecto,
máis ben, de ser un atentado contra a dignidade dunha persoa, iso si, amparado
por unha impunidade que algúns se empeñan en revestir coa roupa nobre do
exercicio da liberdade de expresión.
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O HUMOR EN “A MARXE”
“Fútbol e dramatismo” (22 de novembro de 1993)
[Julio Anguita] Fala co entusiasmo fervoroso dos místicos e coa convicción determi‐
nante dos profetas. Fáltalle humor, non obstante, esa condición suprema da intelixen‐
cia. Irá ao ceo, sen dúbida, pero non sei se chegará ao goberno.

“Rir do inimigo” (20 de xaneiro de 1994)
Os tibetanos dispoñen de armas inéditas na historia das revolucións. Por exemplo, rin
dos chineses. Non con esa risa falsa e forzada dos que odian en segredo, senón coa
gargallada franca dos que non poden evitar ver como un espectáculo cómico a tristeza
dosnovoscolonizadores,quearrastranpolasrúasunhamorriñainmensaelacrimosa,in‐
superable. Hai quen di que esta é a primeira revolución histórica que se fai con humor e
con paciencia. Con estas armas enfronte, está claro que os chineses perderán a guerra.

“Unha cita, unha espera” (3 de agosto de 1994)
Torrente Ballester estaba espléndido de memoria e de humor, e que contou algunhas
historias divertidas, como o día que o levaron a firmar á feira do libro, situárono detrás
do mostrador da librería, e achegouse un neno a pedirlle dez pesetas de pipas.

“O nome dun pantano” (11 de agosto de 1994)
Naturalmente, a descrición formaba parte da maneira que [Juan] Benet tiña de contar
as cousas, sempre con aquel humor intelixente e cáustico, tan temido por todos cantos
non o coñecían ben. Dun ilustre profesor, con fama de sabio en dez idiomas diferentes,
pero bastante simple, adoitaba dicir que era un parvo superdotado.

“A escritora e o zascandil” (2 de novembro de 1994)
Falando da situación política da Arxentina, [María Lejárraga] dicía que a pesar de to‐
das as calamidades, comer aínda se comía, porque cada vez que un arxentino dá un
suspiro, fai unha vaca, e cada vez que unha arxentina deixa caer unha bágoa, nace un
repolo.
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O HUMOR EN “A MARXE”
“Indulxencia e descaro” (9 de xaneiro de 1995)
As persoas que trataron a don Ramón Otero Pedrayo na intimidade saben moi ben
que detrás da aparencia señorial daquel home impoñente escondíase tamén a graza
viva dun pillabán simpático e malicioso. Na caracterización da xente, sobre todo, sen
saír nunca dos límites que lle marcaba a súa natural elegancia, bordaba de ironía e de
humor uns retratos magníficos, cheos de agudeza e de sabedoría. Os mellores eran os
que se referían a individuos farsantes, sempre que non fosen indignos ou canallas.

“Circo e literatura” (22 de marzo de 1995)
Que GómezdelaSerna dese conferencias nos circos ou que falase en público mentres un
esbirrocontratadoporelmesmolleapuntabacunhapistolaouquecomeseunhacandea
en plena disertación, formaba parte dunha actividade na que se mesturaban o humor, o
talento e a ironía.

“Mando a distancia” (27 de marzo de 1995)
Hai catro anos, nun hotel de Florencia, mentres agardaba por uns amigos para ir cear, es‐
tiven vendo na televisión unha película cómica, con ese humor intelixente que tan ben
saben cultivar os italianos.

“Cousas dos rusos” (17 de xuño de 1996)
Na miña vila, a xente lía os periódicos no café, especialmente no Ideal e no Antela. Ao
primeiro deles acudía todos os días o Fona, un xastre pequeno e gordo, de cara azulada,
moi popular. Era lector calmoso, incluídos os anuncios, e tiña o costume de facer comen‐
tarios en voz alta, sempre con humor. Ás veces, se contaba cunha vítima fácil nas mesas
inmediatas, inventaba noticias. Gustáballe moito, por exemplo, dicir que na lagoa de
Antela, a escasos quilómetros do centro de Xinzo, aterrerizara un avión americano.

“As estatísticas do señor abade” (28 de xuño de 1996)
[O cura] Non é home de veleidades intelectuais, senón paisano. As súas rarezas, polo
tanto, pertencen á categoría simple da burrada, esa forma bruta do humor gordo
que pode facer mal nos corpos, pero que case nunca toca nas almas. Ao revés do
que sucede cos curas piriquitos, con vocación mundana de sabios arriscados.
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O HUMOR EN “A MARXE”
“Do outro lado da estatística” (29 de xuño de 1996)
Un amigo cura acusoume onte, certamente con moita amabilidade e non sen humor,
de inventar a historia que contei aquí dese crego que tiña unha estatística respecto dos
españois que ían ao inferno antes da Guerra Civil.

“Unha lembranza” (28 de agosto de 1996)
Este verán acordámonos del [Manolo Prego] algunhas veces ao ver a plaquiña que se
colocou hai anos alí, ao lado da nosa mesa, na cafetería Monterrei, en lembranza daquel
amigo. Na tertulia era ocorrente e agudo, con sentido do humor. El, que pasara horrores
na súa vida, tiña unha sensibilidade especial para os tontos atravesados.

O HUMOR EN “A MARXE”
“Unha xornada máis” (19 de setembro de 1997)
Por certo que marchei para o cuarto rindo eu só. Acordábame da intervención de Bieito
Iglesias, que foi magnífica, aguda e chea de humor, tanto que suscitou as gargalladas
continuas de todos os asistentes. O escritor galego fixo dúas citas lapidarias, dignas de
Shakespeare.

“O encanto da brevidade” (4 de outubro de 1997)
Raúl Morodo é home de conversa, ten sentido do humor e está nunha altura da vida na
que o mundo se contempla con serenidade.

“O exercicio da autoridade” (1 de novembro de 1997)
“Unha teoría”(22 de setembro de 1996)
Confesoqueashistoriasdestehome[Buñuel],quetantasimpatíaespertanentantaxen‐
te, a min nunca me fixeron graza. Son bromas que sempre me pareceu que estaban fei‐
tas con humor de taberna.

“Na morte dun amigo” (10 de decembro de 1996)
É certo que a última vez que estiven con el, [José Donoso] atopeino deteriorado,
[…]pero estaba ben de ánimo, con proxectos na cabeza e sen abandonar a finura do seu
humor proverbial, máis británico que latino, algo melancólico.

“Un accidente” (12 de setembro de 1997)
Hoxe vou falar doutra das súas historias [Jeffrey Bernard], que lin pouco antes da súa
morte e que ten, como todas as que el contaba, doses de humor e de ironía, sen excluír
a tenrura daquel gran borracho cínico e melancólico.

O outro día vin na televisión un antigo militar que falaba, a verdade é que con moita
serenidade, dos cambios que se están producindo na sociedade moderna, non só en
España, respecto do sentido da autoridade. Non se queixaba, senón que describía a si‐
tuación.Pareceumeunhomeintelixenteetranquilo,relaxadoeconhumor.Comoproba,
contou algunhas historias da súa vida profesional, como a dun soldado que o parou
facendo auto-stop e cando o recoñeceu, botouse a correr coma un tolo, campo a través.

“Un sabio” (23 de novembro de 1997)
Feitas as primeiras bromas ao respecto, cando as paellas estiveron sobre a mesa, o pro‐
fesor [Santiago] Grisolía dixo que quería probar: como se un home que estivese facen‐
do a vendima pedise uvas de merenda. Foi o primeiro trazo de humor, de sinxeleza e de
cortesía dun home encantador.

“Antón” (8 de febreiro de 1998)
Nun momento, cando [Antón Risco] nos explicaba algunhas das prácticas de tipo reli‐
xioso que vira alá [na India], Carreño díxolle que, polo que escoitaba, debía ser algo
semellante ao que ocorría no santuario dos Milagres, en Ourense. Risco pegou un
salto e díxolle: “¡Por favor, non me fales de exotismos!”. Era o seu humor. Un hu‐
mor intelixente, de corte intelectual.
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O HUMOR EN “A MARXE”
“Museo” (30 de setembro de 1999)
Esta idea xurdiu o outro día na Coruña, mentres un grupo de amigos ceabamos co escri‐
tor Jorge Edwards. Foi el quen nos contou que no seu país, un grupo de vellos divertidos
e ociosos, cun sentido do humor intelixente e cáustico, tiñan organizado un museo desas
características. Nel exhibían, por exemplo, a Caixa de Pandora, a Carabina de Ambrosio,
a Espada de Damocles e outros obxectos míticos semellantes. Os galegos, que somos tan
ambiguos, poderiamos aportar a ese museo Os Tempos de María Castaña.

“Susto” (1 de outubro de 1999)
Por suposto que o pasamos ben, se temos en conta que os temas tratados conseguiron
unirnos aos sete comensais nun mesmo interese, de xeito que a sobremesa se converteu
nunha animada tertulia, na que non faltaron, como é lóxico, as discrepancias nin o hu‐
mor, esa querida bendición. Este último nin sequera desapareceu nun momento dramá‐
tico que vivimos.

“Don Antonio” (6 de novembro de 1999)
Ese foi o motivo de que a [Francisco Fernández] Del Riego lle falase de ti, mentres que a
el [Antonio Fraguas] lle dese tratamento de vostede. Co seu humor pillabán, preguntou‐
me se aquela distinción era debida a que o consideraba un vello e respondinlle que non.
A pesar de que algunhas veces máis me repetiu a mesma broma, non conseguiu mover a
miña actitude e sempre lle chamei don Antonio. Nunha ocasión despediume iro‐
nicamente dicindo: “Vostede o pase ben, señor don Carlos”. Tamén chegou a ameazarme
co caxato, con aquel xesto tan seu que consistía en levantalo no aire coma se fose unha
arma, simular voz de trono e dicir: “¡Coidado comigo que son un home moi malo!” Cando
facía iso, comportábase como un actor fatal, deses que proclaman a alegría que senten
poñendo voz de pena. Se algo non podía disimular, era a bondade.

“Incidente” (6 de decembro de 1999)
Como dixen onte, o profesor [Jacques] De Bruyne, que goza dun gran prestixio no
mundo académico, é tamén un home divertido, cun sentido do humor intelixente e
agudo, incansable. Por el souben o que lle sucedeu nunha ocasión con Mario
Vargas Llosa, a quen convidou a falar na súa cátedra. O escritor peruano, que
contou o incidente nun artigo, estivo a punto de matalo.
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“Rosa” (11 de decembro de 1999)
A Rosa Regás, o recoñecemento chegoulle tarde porque empezou a escribir, como ela
mesmo di, con humor […]. O seu libro sobre Xenebra a min paréceme espléndido, cheo
de anécdotas agudas e intelixentes. […] Onte, por exemplo, cando subiamos unhas
escaleiras, parou un momento nun descanso para contar a historia dun deputado no
Parlamento da segunda República que dixo que cruzara o Atlántico once veces. Alguén
de mente rápida respondéralle: “Entón, aínda segue vostede alá”.

“Moitos” (21 de decembro de 1999)
Unha vez dei unha conferencia para mil mulleres na Coruña. Na presentación, a organiza‐
dora advertiume con humor que ao rematar habería baile. Contando esta historia unha
noite en Madrid, xurdiu un deses destripacontos que resultan case inevitables en todas as
tertulias e que teñen como característica humana principal a condición de rachar a maxia
dunha historia buscándolle as contradicións lóxicas. Son da raza daqueles individuos que,
despoisdeescoitarasanécdotasdivertidísimasquecontabaValle-Inclánnoscafésmadri‐
leños, acababan comentando con suficiencia: “Mentiras. Don Ramón lo inventa todo”.

“Guerra” (3 de febreiro de 2000)
Xa o tiña oído [Antonio Pérez Prado] outras veces e sabía do seu sentido do humor, das
imitaciónsportentosasquefaideBorges,porexemplo,perononllecoñecíaaversiónque
deu da Guerra Civil española, na súa versión arxentina, é dicir, tal como a viviron os emi‐
grados naquel país, divididos tamén en dous bandos. Para acentuar ademais o carácter
fratricidadacontenda,aquelesbandostomabancaféendouslocaispróximos,frontepor
fronte, separados por unha rúa.

“Recepción” (26 de abril de 2000)
Estiven en Madrid e Alcalá para asistir ao acto de entrega do Premio Cervantes a Jorge
Edwards, un bo amigo. Gustoume o seu discurso, intelixente, sinxelo e breve, tres virtu‐
desquenonsemprevanxuntas.[…]Poriso,nassúaspalabrasnonpodíafaltartampouco
o humor, tan cervantino.
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O HUMOR EN “A MARXE”
“Comedias” (22 de maio de 2000)
Onte pola mañá estiven en Padrón, na horta da casa de Rosalía de Castro, para asistir
ao acto de entrega do Pedrón de Ouro. A última vez que participei nesta celebración, se
mal non recordo, foi no ano que llo concederon a Álvaro Cunqueiro, hai xa bastante
tempo, cando o escritor xa estaba moi enfermo.[…] Estouno vendo, sentado nunha
silla, cun bastón na man, a cara descolorida e facendo comentarios en voz baixa, cheos
de humor, consciente de que as glorias e vaidades do mundo, en véspera da morte, non
son importantes.

“Ofensas” (30 de maio de 2000)
Unha amiga miña que é negra, cando veu a España para facer a súa tese de douto‐
ramento sobre unhas neuronas raras, […] un día quedou bastante sorprendida de que
o xefe do departamento onde traballaba, ao entrar no despacho dixese: “Isto parece
unha merenda de negros”. Como ela era a única persoa desa condición entre todas
cantas se atopaban presentes, emendouno: “Mais ben será unha merenda de brancos”.
Tiña toda a razón, aínda que non se trata tampouco de ningunha muller susceptible,
senón todo o contrario, e cun gran sentido do humor.

O HUMOR EN “A MARXE”
“Oficios raros” (1 de novembro de 2000)
O meu avóHerminio, que era un home tranquilo, pero cun humor xordo e ás veces vitrió‐
lico [corrosivo], un día, mentres estabamos sentados os dous á porta da casa, nunha
tarde de verán, díxome sinalando cara a algunhas das vivendas do arredor: “Todas estas
casas que ves aí diante fóronche feitas tirando os nenos contra os coches para cobrar os
seguros”. Supuxen que se trataba dunha broma, aínda que non cheguei a entender a in‐
tención. Con frecuencia, sen que se lle notase o ton de burla, soltaba cousas así, como
unha noite que lle escoitei afirmar con toda seriedade que, cando el era neno, coñecera a
un cura que chocaba os ovos como se fose unha pita, que se valía da sotana para darlles
calor e que lograra tres poladas.

“Mirar diante da mesa” (17 de novembro de 2000)
Nonmenosdivertidafoiaversiónquenosdeu[LuisLandero]dunhaanécdotaprotagoni‐
zada por Dámaso Alonso, que eu xa coñecía, pero que nunca oíra contar con tanta graza.
Sucedeu que un día, o ilustre profesor e poeta deu unha conferencia en Buenos Aires so‐
bre un tema bastante duro: a poesía de Medrano. Conforme o conferenciante falaba de
complexascuestiónsrelacionadascobarrocoespañol,axentepartíasederisa.Foiporque
en vez de “humanista”, no programa, Dámaso Alonso fora presentado como “humorista”.

“Arrebatada” (8 de setembro de 2000)
[…] un día tocoume ler en Riga, nunha librería, un conto. O público, que seguía a lectura a
través da tradución que lle repartiran, botou unha gargallada cando chegou o episodio no
que un pescador da illa de Ons desaparece mar abaixo levado por un polbo xigante, un
monstro que transporta o home izado nun dos tentáculos igual que se fose unha bandei‐
ra. Ao remate, unha señora díxome que sempre lle gustara a mestura entre humor e fan‐
tasía. “Porque o do polbo será fantasía, ¿non?”, preguntoume.

“A lóxica do terror” (23 de novembro de 2000)
Se a min me dixesen hai pouco que Ernest Lluch sufriría un atentado, respondería que
se trataba dun absurdo. Era un home de diálogo, comedido, intelixente, con sentido do
humor, nada airado, sen cargos políticos. E sen embargo, alguén decidiu inapelable‐
mente que non tiña dereito a seguir neste mundo. Por que? Pois porque si. […] De feito,
Lluch podía seguir vivindo a estas horas, falando pola radio, deleitando os amigos coa
súa sorna e o seu sentido común.

“Insultos entre xente importante” (21 de febreiro de 2001)
NondebíaserManuelAzañapersoaconsentidodohumor,aíndaquefoiunintelectual
rigoroso, un home cunha aguda conciencia moral e un político serio. Sendo fun‐
damentais todas estas virtudes, non parece menos importante aquela carencia.
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“Marino Dónega” (3 de abril de 2001)
Gustábame o seu sentido do humor, que era da mesma finura que o seu espírito profun‐
damente delicado e da mesma factura que a súa intelixencia, extremadamente sutil e
aguda. Gustábame a súa bondade e a súa falta de ambición, que moitos confundían con
nugalla. […] Carecía de calquera ambición, como dixen, a non ser a da amizade xenerosa,
que cultivaba con esmero e que envolvía en humor refinado e ironía punzante, pero sen
ángulos agresivos. Ría sempre, incluso de si mesmo. […]Recordareino sempre co sorriso
nos labios, como aquel día que o fun ver ao despacho e lle pedín á secretaria que me
anunciase como o bispo de Santiago. Saíu correndo do despacho e pediume escusas
porque antes tiña que atender o prelado, que agardaba na sala de espera. Cando se
decatou da broma, riu coma se fose el o autor da trasnada.

“Proxectos de futuro” (10 de xuño de 2001)
Despois do que escribiu onte neste mesmo periódico omáisnovodosmeusvástagos, fa‐
lando da miña afección aos trens eléctricos, vaime custar moito evitar que algunha xente
me tome por tolo. […]pase o que pase cos meus proxectos ferroviarios no futuro, fíxome
gracia verme retratado polo meu fillo. Vese que non conseguín inculcarlle a afección aos
trens, pero si o humor. Onte fíxome rir de min mesmo, que é a maneira máis saudable de
rir. Calquera día acabo montado nunha locomotora polo xardín.

O HUMOR EN “A MARXE”
en finxir que coñece unha persoa da que non sabe nada e elevala automaticamente de
rango. Hai pouco, por exemplo, nunha viaxe en tren púxose ao lado dun paisano e tra‐
touno coma se fose un cura amigo, eloxiándolle o último sermón que pronunciara na
parroquia, diante do pasmo do infeliz.
[…]Ademais destas bromas, o señor do que falo ten unha filosofía da vida, que explica
moi ben. Non pensa que o humor que practica consista en rir da xente, senón en buscar
a cara amable das cousas, pois hai demasiada tristeza no mundo. Por outra parte, está
convencido de que cando finxe confundir un paisano cun veterinario, por exemplo, ou
cun señor cura párroco, no tempo que dura a confusión, a vítima chega a sentirse feliz.

“Xamón e señora” (4 de outubro de 2001)
Sigo lendo con agrado e interese as memorias de José Manuel Caballero Bonald, que me
parecen un relato espléndido, ou un conxunto de relatos, pois o libro está cheo de anécdo‐
tas, de historias e retratos excelentes. Algúns destes últimos, sobre todo os que van
dedicados a personaxes ridículos ou atrabiliarios, están confeccionados con trazos grosos,
pero firmes e matizados. Coñecidos fantasmas da vida literaria española e dos seus terri‐
toriosadxacentesaparecendecorpoenteiro,ásvecesencarneviva,ouenpanosmenores,
ou destripados sen piedade. Pero case sempre con humor, por non dicir sempre.

“Mariano Tudela” (19 de outubro de 2001)
“Recordos do padre Isla” (21 de xuño de 2001)
A min, o padre Isla […] sempre me resultou simpático. Cando vivía en Pontevedra […]es‐
cribiulle unha carta á súa irmá […]na que facía un retrato cómico da marquesa de Leis
realmente gracioso, aínda que cheo de veleno. Como se trataba dunha señora enorme,
dicía que a vira, pero non enteira, tan grande era. Prometía ila vendo pouco a pouco, por
cachos, sen descartar o uso dun telescopio. Era de humor fino o padre. Tiña esa fama.

“Bromas dun amigo” (9 de setembro de 2001)
Xa teño falado del aquí algunha outra vez. Trátase dun señor duns oitenta anos,
xastre de profesión, que ten un sentido do humor especial, algo parecido a unha
visión divertida da vida e da xente, o cal o leva a andar discorrendo constante‐
mente trasnadas para pasalo ben. Unha das súas afeccións principais consiste
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[Mariano Tudela] Sabía moitas historias da vida literaria madrileña dos anos corenta e
cincuenta, que el viviu con intensidade, e contábaas con moitísimo humor, pero sen sar‐
casmo maledicente.

“O amigo moreno” (4 de decembro de 2001)
Xosé Antonio Moreno pareceume unha persoa intelixente e tranquila, de trato agra‐
dable,cunenormesorriso.Homemoiculto,dexuízomaduro,dabagustofalarconel,aín‐
da que non se estivese de acordo. Defendía as súas opinións con firmeza, pero sen furia,
e non renunciaba nunca a un punto irónico de humor, do cal non se excluía a si mesmo.
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Agradecemos a Siro a súa xenerosidade para permitirnos
incluír este artigo seu nesta guía, completando, deste xei‐
to, a visión humorística e humana de Carlos Casares.

O PRIMEIRO ENCONTRO
Coñecín a Carlos Casares e a Kristina Berg en
casa de Ramón Piñeiro, na Semana Santa de 1972. O
encontro, organizado polo anfitrión, debería servir
para que nacese entre nós unha amizade, e así foi.
A casa de Ramón e Isabel, a súa dona, e Sara,
irmá de Ramón, na rúa Xelmírez, 15, 4º, era especial.
Non sei que tópico escoller para tentar definila. Non
sei se calificala de “santuario” ou de “lugar máxico”,
porque quizais era ambas cousas. O visitante perci‐
bíao en canto subía a pé as escaleiras de madeira,
gastadas e limpísimas, que, ao superar a última reviravolta do terceiro andar, reci‐
bían a luz que entraba por unha claraboia. Aquela luz, fermosísima nos días lumino‐
sos; morriñenta nos días grises; suxestiva sempre, era unha metáfora da luz que Pi‐
ñeiro, coma un novo Sócrates, acendía en cantos acudiamos á súa mesa camilla para
aprendermos a ver. Carlos Casares e eu fomos dos máis beneficiados, e tivemos,
ademais, o plus da nosa amizade.
Desde o mesmo intre en que nos vimos,
sentimos unha simpatía mutua que se
confirmou nas moitas horas de conversa
ininterrompida no comedor, durante o xantar
e, despois, nunha sobremesa que durou ata a
noite. Aquel día leume varios capítulos da no‐
vela que estaba a escribir e que titularía Xo‐
guetes para un tempo prohibido. E mentres lía
explicábame quen eran os personaxes reais
que ían aparecendo na ficción, como aquel rapaz que facía o amor con calcetíns
vermellos, no que se recoñeceu Luís Maríño, que fora editor en Xerais.
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CARLOS E KRISTINA
Pouco despois, aproveitando unha fin de semana
longa, viñeron pasala á miña casa, en Ferrol. Cando
saiamos pasear, a xente paraba a miralos porque
formaban unha parella pouco común. Kristina alta,
belísima, coa cabeleira loira; Carlos pequeno, moreno,
calzando uns zocos que máis tarde terían éxito entre o
persoal sanitario. Dicía que os levaba por cómodos e
seríano; pero coido que a verdadeira razón estaba en
aparentar algo máis alto. Aínda así, Kristina botáballe a
man polo lombo, ollábao de arriba a abaixo e dicíalle
cun acento divertidísimo: “-Como che vai, Casares?”
Casares ría e riamos todos.
Estaban recentes os sucesos de marzo, nos que, nun
enfrontamento coa policía, morreran Amador Rey e Daniel Niebla, traballadores de
Bazán. Carlos, moi sensibilizado, quixo coñecer os detalles e os lugares da traxedia.
As casas de Cachaza, cos impactos das balas nas fachadas, causáronlle forte
impresión. Un ano despois fixen o mesmo percorrido cun alto cargo de Amnistía
Internacional, de nacionalidade sueca, que enviaba as crónicas do que vía a un
xornal do seu país. Carlos e Kristina estaban en Suecia, líanas e, cando o cronista
dicía “O meu acompañante coméntame…”, sabían que o acompañante era eu.
HUMOR E GALEGUISMO
Casares quixo que fixese unha mostra de caricaturas na última planta do hotel
San Martín de Ourense e que, no mesmo día, dese unha conferencia sobre “Humor e
Caricatura” na Agrupación Cultural Auriense. Eu non tiña coche e aquilo resultou
unha aventura, porque saín de Ferrol en tren, pola mañá cedo, con dúas maletas
enormes e pesadísimas nas que levaba as caricaturas enmarcadas. O tren era rápido
e chegou a Monforte en pouco tempo, pero tiven que agardar varias horas o enlace
que me levaría a Ourense; un tren vello, incómodo, cheo de xente…
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Na estación esperábanme Carlos Casares e Salva‐
dor Rey, presidente da Auriense, e, como nunha pelí‐
cula de Comedy Cappers, rápido-rápido, metéronnos ás
maletas e a min no coche de Salvador; chegamos ao
hotel San Martín nun tempo récord; algunhas mans
colleron as maletas, outras me levaron ao ascensor e
outras máis colgaron as caricaturas onde eu indicaba.
Foi visto e non visto. E de novo a correr ao coche e, no
coche, á Auriense.
Nunca tanta xente tivera nunha conferencia, nin tampouco unha audiencia de
tanto nivel intelectual e cultural. Todo o mundo da cultura en Ourense citárase alí e
eu estaba xordo. Apenas oín o que Carlos dixo na presentación e cando ollei para os
folios descubrín que as letras bailaban. Falei de memoria, sen perder o fío, e a confe‐
rencia foi un éxito. Despois fomos inaugurar a exposición e logo houbo unha cea na
que participaron os máis dos asistentes aos dous actos. Nun ambiente de gran cor‐
dialidade, respondín as preguntas que na sobremesa me fixeron sobre humor litera‐
rio, humor gráfico, caricatura…
Durmín en casa de Carlos e Kristina, e, mentres repasaba o sucedido no día, de‐
cateime de que aquela apoteose fora unha montaxe de Piñeiro e Carlos para presen‐
tarme e darme a benvida ao mundo do galeguismo, nunha cidade como Ourense,
onde tantas personalidades exerceran o seu maxisterio. Confirmeino á mañá do día
seguinte cando visitamos a cidade co vello galeguista Eleuterio González Salgado,
“Léuter”, e a don Ramón Otero Pedrayo na súa
casa, na rúa da Paz.
Antes de volver a Ferrol, Carlos propúxome
crearmos no xornal La Región unha sección na
que eu debuxaría a caricatura dun personaxe de
actualidade e el escribiría un comentario. Acep‐
tei, naturalmente, e así naceu “Con esta lupa”, o
primeiro espazo de política internacional en lin‐
gua galega. Carlos Casares xa era valorado polos
escritores consagrados.
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CARLOS CASARES E BLANCO AMOR
Cando alguén lle preguntou a Blanco Amor se Casares era
o seu sucesor, respodeu: “-Casares non é o meu sucesor. É o meu
contemporáneo”. Blanco Amor tiña en altísima consideración a
Carlos Casares e eloxiaba o seu talento; de aí que cando lle
propuxo facerlle unha entrevista para publicala na revista Grial
cunha caricatura miña, aceptou de contado e entendeu que,
pola valía do interlocutor e o prestixio da publicación, as súas
respostas deberían ser meditadas e precisas. Falou a modo,
para que Casares copiase textualmente o que dicía e, ademais,
ditoulle os puntos e as comas. Foi a primeira vez que declarou,
aínda que veladamente, a súa homosexualidade.
CARLOS, LITERATURA E HUMOR
A Carlos gustáballe escribir, pero costáballe facelo. Era un
chisco preguiceiro, e el recoñecíao, mesmo por escrito. Nun dos
artigos que publicou en La Voz de Galicia di:
O outro día, para aproveitar estas primeiras calores de
marzo, senteime nunha terraza coa intención de beber
unha cervexa fresca e practicar durante unha horiña a
doce vagancia de non facer nada. Gústame ver pasar a
xente, imaxinar a historia que se esconde detrás de cada
rostro e practicar en solitario o cotilleo inocente de furgar
por pura vía de hipótesis na vida dos demais.
Coido que o risco máis importante na personalidade de Carlos Casares era a
sensibilidade humorística, e nel vexo o humorista máis completo que coñezo. Non
abondan os autores que poden facer “comicidade” como el facía, espontaneamente,
en calquera momento; e facer tamén “humorismo” –esa forma de humor que nos
fai sorrir e emocionarnos a un tempo–, como el fixo en tantos artigos publica‐
dos, nos últimos anos, en La Voz de Galicia. Non é de estrañar o seguimento
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que aquel espazo tivo porque cada artigo era unha pequena xoia literaria e moitos
deles unha preciosa lección de humorismo. O lector empezaba divertíndose nos pri‐
meiros parágrafos, sorprendíase con algo inesperado nun parágrafo intermedio e,
inevitablemente, remataba conmovido ao ler o último. Carlos Casares era un crea‐
dor de comicidade cando falaba e un verdadeiro e extraordinario “humorista” cando
escribía.

O 4 de maio de 1994 publicou en La Voz de Galicia un artigo titulado “Chegou o
cuco”, no que di:

Pero había máis. Casares tiña unha percepción
especial para captar o lado ridículo da xente, mesmo
das persoas que respectaba, quería e admiraba; e ante
elas non seguía ao humorista francés Joubert, que
dicía: “-Cando teño un amigo torto, míroo de perfil”.
Casares non. Casares podíase transformar nun crea‐
dor fortemente satírico, mestre do escarnio e maldizer.
Daquela, véndoo tan pechado de barba, coas cellas e
as orellas cheas de pelos longos, rindo cos dentes
apertados e os ollos achinados, era a imaxe perfecta
dun trasno temible e burlón. Carlos era burlón e era
temible porque describía as situacións cómicas ou
ridículas con tanta gracia, que provocaba a hilaridade
da audiencia; e se o protagonista da anécdota non po‐
suía un gran sentido do humor, se non era quen de rir
de si mesmo e de compartir as risas alleas, sentíase agraviado, alporizábase e pro‐
testaba. Entón, era cousa digna de ver como ría Carlos polo baixo, con risa xorda,
bronquial, que chegaba a soar coma un motor ao ralentí baixo unha grosa carcasa.

Onte pola mañá cedo, cando aínda non saltara da cama para empezar os
traballos do día, unha alegría primaveral encheume de súpeto o corazón: oín
por fin o canto do cuco, que estaba esperando desde hai tempo, e que por
segundo ano consecutivo chegou con atraso. En canto o escoitei, corrín ata a
ventá do cuarto, abrina de par en par e deixei que entrasen xuntos na casa o
canto do paxaro e máis o sol. O senvergonza cantaba con forza, agachado e
clandestino entre as árbores dun bosque próximo.
A alegría de escoitalo viuse agrandada ademais porque hai unha crenza que
asegura que quen escoite o cuco en xaxún vivirá moitos anos. Naturalmente,
tomei o almorzo con gusto e con calma, sentado no porche, sen máis
preocupación que a de atopar unha postura cómoda e deixarme levar
contemplando a paisaxe.
Aquela crenza que alegrou a mañá de Carlos Casares era falsa porque el morreu
pouco despois, en 2002, con 61 anos; cando tanto lle quedaba por facer, cando Galicia
o necesitaba tanto. Agora que a Fundación organiza a exposición Sorrisos por un
mundo, quixen recordar a que me parece a faciana máis humana do amigo con quen
tantas veces rin a dúo.

CARLOS FABULADOR
Non coñecín a ninguén tan fabulador coma el. Un día díxome que aquel perso‐
naxe que aparecía nas viñetas de Forges, chepudo, coas gafas na punta do nariz, era
o cuñado. El coñecérao porque llo presentara Forges e era cuspidiño. Moitos anos
despois, Forges comentoume canto lamentaba non ter coñecido a Casares, porque o
admiraba moito e sabía o simpático que era. Pregunteille se o personaxe das
viñetas era o seu cuñado e, sorprendido, respondeu que non. Pois o Carlos
cascárame aquela trola porque lle viña ben para eloxiar a Forges.
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Foto: Blog “As uvas na solaina”
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