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PRESENTACIÓN 

A presente guía didáctica ten como intención traballar a figura do autor homenaxeado 
no día das Letras Galegas 2017, Carlos Casares Mouriño, un dos autores máis 
representativos do século XX. Todas as actividades propostas teñen como base o contido 
recollido nos diferentes carteis que presentamos para a exposición, pero tamén nalgunha 
delas pretendemos invitar ao uso das TIC e da Biblioteca Escolar como centro neurálxico das 
escolas, e fomentar no alumnado a iniciativa de busca e tratamento da información. 

As actividades recollidas nesta guía divídense en dous grupos, por unha banda as 
dirixidas ao alumnado da etapa de Educación Infantil e por outra ao alumnado da etapa de 
Educación Primaria. Pola limitación de espazo decidimos non dividir as actividades da etapa 
de Educación Primaria para os diferentes niveis, senón que presentamos un banco de 
actividades diversas, con diferentes niveis de dificultade, e coa posibilidade de desenvolverse 
a través de diversas formas de expresión e execución, deste modo, o profesorado poderá 
seleccionar as actividades tendo en conta as características do seu grupo-aula, adaptándose ao 
seu nivel de capacidade e/ou nivel de competencia curricular, e valorando os seus intereses, 
motivacións, estilos de aprendizaxe… Isto favorecerá tamén a atención á diversidade en 
xeral e a atención ao alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo en 
particular. Xa que algunhas das actividades son moi sinxelas e de fácil execución, e por outra 
banda outras implican un maior nivel de complexidade e altos niveis de creatividade. 

Algunhas das actividades, como por exemplo as do taller de expresión escrita, a través 
da súa obra “A galiña Azul” traballan de xeito concreto a diversidade, intentando facer un 
paralelismo entre a galiña azul e a condición de alumnado con NEAE, para que calquera 
alumno/a con diversidade funcional poda verse identificado, e tamén o alumnado neurotípico 
entenda que en realidade todos e todas somos diferentes, e comprendan esta diversidade 
como parte fundamental da condición humana, e como algo positivo e enriquecedor. Outra 
das actividades e en todos os carteis utilízase un SAAC (sistema alternativo e/ou aumentativo 
de comunicación), os pictogramas, para facilitar a accesibilidade da guía e dos carteis ao 
alumnado que use este SAAC, e dalo a coñecer ao alumnado en xeral. 

As dinámicas que se presentan tamén son diversas, incidindo en prácticas 
metodolóxicas inclusivas, que favorezan o traballo en equipo e a aceptación das diferenzas, 
creando lazos de axuda e fomentando valores de respecto e tolerancia. Entre elas incluímos 
estruturas cooperativas, metodoloxías baseadas na axuda mutua como o aprendizaxe entre 
iguais, alumno-guía, consideradas en si mesmas Medidas de Atención á Diversidade 
ordinarias polo D.229/2011, polo que se regula a atención á diversidade na nosa 
Comunidade Autónoma. 

Os carteis foron elaborados por todo o alumnado e profesorado do noso centro, de xeito 
activo e colaborativo e coa axuda das súas persoas titoras e dos diferentes especialistas. No 
noso colexio contamos con tres unidades de Educación Infantil e seis unidades de Educación 
Primaria, polo que cada titoría fixo un cartel e o décimo foi realizado de xeito conxunto polos 
especialistas de audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica, xunto ao alumnado co que 
desenvolven a súa intervención directa. O conxunto da exposición representa un tren, debido 
a gran afección que tiña Carlos Casares polos trens. O primeiro cartel é a locomotora e a 
continuación nove vagóns, cada un dos vagóns representa unha parte da vida e/ou obra do 
autor homenaxeado, aparecen aspectos como a súa labor de escritor, tradutor, político… ata 
aspectos vinculados coa súa vida persoal e familiar, cada vagón, a modo de metáfora, sería 
parte desa gran vía que foi a súa vida, e que tanto aportou á nosa lingua e cultura. 
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BIOGRAFÍA CARLOS CASARES MOURIÑO 

Carlos Casares Mouriño naceu en Ourense o 24 de agosto de 1941, pero aos catro anos 
marchou para Xinzo de Limia, onde o seu pai, Francisco Casares, traballaba de mestre. 
Durante a súa infancia en Xinzo de Limia ten un contacto directo coa natureza, alí aprende os 
nomes das árbores, dos paxaros, alí inicia a súa relación co cine, coa radio , co fútbol, co xogo e 
coa lectura. Foi unha infancia moi feliz rodeado da familia. 

Cando non tiña máis de tres anos, Carlos estivo a piques de morrer afogado no río, nun 
dos veráns de Lamas, salvouno a súa curmá, da mesma maneira que o propio Carlos salvaría 
uns anos máis tarde ao seu irmán Xavier, que tamén se afundía sen remedio nas augas do 
Limia ata que Carlos o rescatou. 

No anos cincuenta estudou no Seminario de Ourense, no que ingresou no ano 1952. Foi 
alí onde o seu destino literario comezou a manifestarse. Carlos publicou no Seminario un 
periódico chamado “El Averno do que”, segundo declararía máis tarde, era “director e único 
redactor”. O contacto cun profesor de Literatura, don Agustín Madarnás, foi decisivo no 
afianzamento da súa vocación de escritor. 

Ao rematar a época do Seminario, Carlos presentouse a un concurso provincial de 
relatos breves e ganouno. Foi Arturo Lezcano que o levou daquela a coñecer a Vicente Risco, 
que formara parte do xurado e comezou nese momento unha curta pero intensa amizade 
cultivada día a día na tertulia de diferentes cafés de Ourense, xunto con outros escritores e 
artistas como Prego de Oliver, Ferro Couselo, Xaime Quessada, Antón Tovar, Conde Corbal, 
Xaquín Lorenzo, Xosé Luis de Dios, Julio Gimeno, Acisclo Manzano, Arturo Baltar, José Luis 
López Cid ou o xa citado Lezcano. 

Nos anos sesenta marcha de Ourense a Compostela onde estuda Filosofía e Letras, alí 
entra rapidamente en contacto co grupo de estudantes galeguistas capitaneados por Ramón 
Piñeiro. A relación con Piñeiro irá medrando e intensificándose nestes anos e desembocará 
nunha indestrutible e íntima amizade. Comeza nesa época a traballar en diferentes 
agrupacións galeguistas como a Agrupación Democrática de Estudantes. 

Nestes anos comeza o Carlos Casares escritor con “Vento ferido” en 1967 , un libro de 
relatos xuvenís. Un ano máis tarde gaña o primeiro  concurso de relatos convocado pola 
Asociación Cultural “O Facho” con “A galiña azul”, un conto para nenos que reflicte moi ben o 
seu espírito comprometido. Pouco máis tarde escribe “Cambio en tres”, que aborda a temática 
da emigración. Nesta época comeza a traballar como mestre en Viana do Bolo.  

En 1971, nun tren que se dirixe a Santiago de Compostela, Casares coñece a Kristina 
Berg, unha rapaza sueca que navega por Galicia a bordo dun barco. Cásanse 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. 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”. 

Tamén nesta década publica a exitosa tradución ao galego do “O principiño” (1972) do 
francés Antoine de Saint-Exupéry, e da edición crítica da obra completa de Curros Enríquez.  

Inicia a súa longa colaboración coa prensa, primeiro desde as páxinas de La Región de 
Ourense e a partir de 1975 en La Voz de Galicia, xornal no que publica semanalmente a 
sección “A ledicia de ler”. Casares é xa unha referencia importante para a política e a cultura 
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de oposición en Galicia, sempre dende as filas do galeguismo liderado por Ramón Piñeiro e 
vinculado á editorial Galaxia. 

En 1976 recibe o Premio da Crítica Española por “Xoguetes para un tempo prohibido”, 
novela que xa acadara o primeiro premio do certame convocado por Editorial Galaxia para 
conmemorar o seu 25º aniversario. O 27 de maio de 1978 ingresa na Real Academia Galega. 
Remata a década publicando o seu ensaio biográfico sobre Curros Enríquez e “Ilustrísima”, 
que chegará a ser a súa novela máis coñecida e popular. 

No ano 1982, Casares sae elixido deputado ao Parlamento de Galicia como “galeguista 
independente” nas listas do PSdeG-PSOE. Aquela primeira cámara autonómica deu froitos 
como a aprobación por unanimidade da Lei de Normalización Lingüística, en cuxos debates e 
redacción xogou Casares un importante papel. Pouco antes de rematar a lexislatura, no ano 
1985, Piñeiro decide propoñer a Casares como director de Editorial Galaxia, cargo que 
desempeñará ata a súa morte. 

Continúa a publicación doutras obras como “As mortes daquel verán” e a tradución 
dalgunhas das súas obras a diferentes linguas. 

Foi en 1992 cando Casares empezou a publicar diariamente e con gran éxito na Voz de 
Galicia a súa columna en galego “Á marxe”. Grazas a ela Casares deixa de ser tan só un escritor 
coñecido e respectado para pasar a converterse nunha figura popular e querida. Nestes anos 
Casares multiplica a súa actividade. Continúa escribindo biografías, como as de Ramón 
Piñeiro, Ánxel Fole e Martín Sarmiento, e tamén abundantes títulos dedicados aos rapaces, 
pero céntrase sobre todo en dúas novelas de gran ambición literaria, “Deus sentado nun sillón 
azul” (1996) e “O sol do verán” (2002), que serían suficientes para consideralo como un dos 
grandes da historia das letras galegas. 

Ademais de dirixir Galaxia e a revista Grial, preside o PEN Clube de Galicia e o Consello 
da Cultura Galega, forma parte do Padroado da Fundación Caixa Galicia, dirixe os cursos de 
verán da Fundación Camilo José Cela, participa activamente na vida da Real Academia Galega, 
imparte conferencias, escribe prólogos, visita colexios e institutos, presenta libros e asiste a 
innumerables actos oficiais. 

Recibe importantes premios, tanto polo seu labor xornalístico como “Fernández Latorre” 
en 1983 e “Julio Camba” en 1995, como polas súas creacións novelescas. Fáltalle un voto para 
obter o Premio Nacional de Narrativa de 1997 por “Deus sentado nun sillón azul”, pero é 
distinguido cos Premios da Crítica de España e de Galicia. Foi un recoñecido taductor, traduciu 
obras ao galego a maiores da recoñecida “O Principiño”, como “Os escaravellos voan ao 
atardecer” (1989) da sueca María Gripe e “O vello e o mar” (1998) do estadounidense Ernest 
Hemingway, entre outras moitas. 

Falece o 9 de marzo de 2002 en Nigrán. O día anterior á súa morte entregou en Galaxia a 
versión definitiva de “O sol do verán”. 
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ACTIVIDADES EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1. Rodea de diferentes cores as vogais do nome de Carlos Casares Mouriño. 

CARLOS   CASARES   MOURIÑO 
2. Completa as palabras coas letras que faltan. 

C __ RL __ S    C __ S __ R __ S 

A   G __ L __ Ñ __   AZ __ L 

S __ NT __ __ G __    DE 

C __ MP __ ST __ L __ 

L __ L __    __ND __    __N 

B __ C __ CL __ T __ 
3. Colorea o tren con diferentes cores. 
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4. Recorta as pezas e fai o quebracabezas. 

 

  

 

 
 

 

 

 

5. Feito o quebracabezas, contesta ás seguintes preguntas: 

 Que ves na imaxe? 

 En que cidade galega se atopa a imaxe? 

 Por que é importante este lugar para Carlos Casares? 

 Cara onde marcha despois Carlos Casares e con que fin? 
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6. Une a imaxe coa palabra que lle corresponde: 

     

     

 

7. Atopa as diferenzas: 

LOLO CAN AZUL GALIÑA BIBICLETA 
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ACTIVIDADES EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Na seguinte lista de obras de Carlos Casares xuntáronse todas as palabras, 

intenta separalas e conta o número de palabras que hai en cada oración. 

 “Agaliñaazul” 

 “Aslaranxasmáislaranxasdetodasaslaranxas”. 

 “Asmortesdaquélverán”. 

 “Xoguetesduntempoprohibido”. 

 “Deussentadonunsillónazul”. 

2. “ENREIXADO DE CORES”. Colorea da mesma cor as celdas de cada columna que 

teñan que ver entre si. 

 

No 1971 NACEU “A galiña azul” en Vigo 

O 9 de marzo de 2002 ESTUDOU 
En Santiago de 

Compostela 

O 24 de agosto de 1941 PUBLICA En Nigrán 

Nos anos sesenta 
COÑECE A SÚA 

MULLER 
En Ourense 

En 1969 FALECE 
Nun tren que se dirixe a 
Santiago de Compostela 
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3. Busca a información necesaria na biografía de Carlos Casares Mouriño para  

completar a seguinte liña cronolóxica. 



LETRAS GALEGAS 2017 

CARLOS CASARES                           EDLG/CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 
11 

4. Despois de ler os dez carteis da exposición intenta completar o seguinte texto; podes 

facer esta actividade cun compañeiro ou compañeira para que sexa máis sinxelo. 

Naceu en ……………….. o 24 de agosto de 1941, pero aos catro anos marchou para 

……………….., onde o seu pai, Francisco Casares, traballaba de ………………...  Durante a súa 

infancia en Xinzo de Limia ten un contacto directo coa natureza, alí aprende os nomes das 

árbores, dos ……………….., alí inicia a súa relación co cine, coa radio , co fútbol, co xogo e coa 

………………... Ademais de coas historias de misterio, que escoitaba arredor do lume. No anos 

cincuenta estudou no Seminario de ……………….., no que ingresou no ano 1952. E nos anos 

sesenta marcha de Ourense a ……………….. onde estuda Filosofía e Letras. 

Desenvolveu diferentes oficios, ademais de ser un recoñecido escritor, traducido a 

diferentes linguas, foi profesor de ………………..……………….., editor, tradutor, político e un 

galeguista de pro. 

A súa inquietude pola literatura comezou no seminario, onde publicou un xornal 

chamado “El Averno do que”. En Santiago de Compostela entra rapidamente en contacto co 

grupo de estudantes galeguistas capitaneados por ……………….. . Comeza nesa época a traballar 

en diferentes agrupacións galeguistas como a Agrupación Democrática de Estudantes. 

Desde 1992 publica diariamente a súa columna en galego “………………..”, na Voz de Galicia, 

a partires desto deixa de ser só un escritor coñecido e respectado para converterse nunha 

figura popular e querida. 

Comeza o Carlos Casares escritor con “Vento ferido” (1967) , un libro de relatos xuvenís 

sobre a violencia e o fatalismo. Un ano máis tarde gaña o primeiro  concurso de relatos 

convocado pola Asociación Cultural “O Facho” con “………………..………………..” (1968), un conto 

para nenos e nenas que reflicte moi ben o seu espírito comprometido.  

Outras das súas obras máis recoñecidas son “Ilustrísima” (1980), “Deus sentado nun sillón 

azul” (1996) e “O sol do verán” (2002), que serían suficientes para consideralo como un dos 

grandes da historia das Letras Galegas.   

Foi un recoñecido taductor, traduciu obras ao galego como “…………………….” (1983) do 

francés Antoine de Saint-Exupéry. No ano 1985, Piñeiro decide propoñer a Casares como 

director da Editorial ……………….., cargo que desempeñará ata a súa morte. Ingresa na Real 

Academia Galega no ano ……………….. e preside o Consello da Cultura Galega ata a súa morte.  

Cultivou unha gran afección aos ……………….., chegando a ter oitenta ……………….. eléctricos 

na súa casa.  
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Falece o ……………………. en Vigo. O día anterior á súa morte entregou en Galaxia a versión 

definitiva de “………………..………………..” publicada postumamente. 

 

5. Completa as seguintes preguntas sobre a vida e obra de Carlos Casares. 

a) Onde e cando naceu Carlos Casares? 

___________________________________________________________________________________ 

b) Cales son algunhas das cidades e vilas galegas onde viviu? 

___________________________________________________________________________________ 

c) Coñeces algunhas das súas obras dirixidas ao público infantil? 

___________________________________________________________________________________ 

d) Cal era a súa gran afección? 

___________________________________________________________________________________ 

e) Como coñeceu á súa muller? 

___________________________________________________________________________________ 

f).Cal foi a obra que traduciu ao galego que tivo máis éxito? 

___________________________________________________________________________________ 

g) Como se chama a súa novela publicada postumamente? 

___________________________________________________________________________________ 

h) Como se chama a columna que publicou durante moitos anos  diariamente no xornal 

“La Voz de Galicia”? 

___________________________________________________________________________________ 

i) Cando e onde faleceu? 

___________________________________________________________________________________ 
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6. Le o seguinte texto de “A galiña azul” de Carlos Casares, ponlle título e fai un debuxo    

relacionado coa historia. 

“Lorenzo ten unha galiña azul con cinco plumas vermellas na á dereita. É unha galiña moi 
bonita e moi rara. Pon ovos de colores. Xa puxo dous marelos, un rosa e tres verdemar. Ademais 
non di cacaracá como as outras galiñas, senón que di cocorocó. E isto ten preocupadas as 
autoridades. Tan preocupadas as ten que hai catro días chegoulle un oficio a Lorenzo pedíndolle 
que entregase a galiña polas boas. Lorenzo negouse, porque aínda que lle din que só é para que a 
vexa un veterinario, o certo é que, segundo dixo o señor Casimiro, o porteiro do Concello, a galiña 
vana matar.  

O alcalde, Manolito Listón, dixo nunhas declaracións que fixo para a televisión e para os 
xornais, que non se podía tolerar a existencia dunha galiña azul, porque, segundo Manolito 
Listón, unha galiña azul que pon ovos de colores e que di cocorocó en vez de cacaracá no é unha 
galiña como é debido. O caso é que o pobo anda todo alborotado e o pobre Lorenzo non levanta 
cabeza.”  

“A galiña Azul” (1968) 

Carlos Casares Mouriño 
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7. No relato anterior busca: 

o Algo que diferencie á galiña azul das outras galiñas:  

________________________________________________________________________________________________ 

o De que cores son os ovos que pon a galiña:  

________________________________________________________________________________________________ 

o Dous oficios:  

________________________________________________________________________________________________ 

o Que significa “non levantar cabeza”? 

________________________________________________________________________________________________ 

o Cales son e como se chaman os protagonistas? 

________________________________________________________________________________________________ 

o Estás de acordo co que quere facer o alcalde? Por que? 

________________________________________________________________________________________________ 

 

8. En grupos de catro, e utilizando a técnica cooperativa 1, 2, 4 intentade explicar as 
seguintes frases célebres de “O principiño”  do francés Antoine de Saint-Exupéry, que 
Carlos Casares traduciu ao galego en 1983. 

 “Se ves, por exemplo, ás catro da tarde, comezarei a ser feliz desde as tres”. 

 “É unha loucura renunciar a todas as rosas porque unha te pinchou. Renunciar a todos 
os teus sonos porque un deles non se realizou”. 

 “O esencial é invisible para os ollos”. 

 “Só hai que pedirlle a cada un, o que cada un pode dar”. 

 “Camiñando en liña recta, non pode un chegar moi lonxe”. 
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9.  Descubre que obras de Carlos Casares aparecen escritas en pictogramas: 
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10. Cumprimenta o seguinte encrucillado sobre Carlos Casares. 

         6.   

   
2. 

       
8. 

1.       
 5. 

   

            

4.            

 
9. 

          

            

3.            

            

            

            

  7.          

            

 

1. Cal era o oficio do seu pai? 

2. En que cidade estudou Filosofía e Letras? 

3. Como se chamaba a súa columna en galego que publicaba diariamente “A Voz de 

Galicia”? 

4. Como se chama a primeira obra do autor, un libro de relatos xuvenís sobre a 

violencia e o fatalismo? 

5. Cal era a súa gran afección? 

6. Que famosa obra do francés Antoine de Saint-Exupéry, traducíu ao galego? 

7. Que cargo desempeñou na Editorial Galaxia dende o ano 1985? 

8. Que obra do autor foi publicada de forma póstuma? 

9. En que ano ingresa na Real Academia? 
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11. Busca na sopa de letras cinco dos oficios que desempeñou Carlos Casares. 

 

M J G O E F G A S E D R 

O E G P R O F E S O R M 

C E F U I L B G F E A S 

I S D G V B I O L M L P 

T E S D E I A C X Z S A 

I S E D R T Y U I O P J 

L C V V I E D I T O R U 

O R A S A E D R T O P N 

P I G H O I O P L H N X 

A T R O T C U D A R T M 

A O F A E B M O T I O L 

M R A S H L B N F I A C 
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TALLER DE EXPRESIÓN ESCRITA/PROXECTO LECTOR 
 

12. A galiña Azul é unha galiña diferente; busca o libro na biblioteca do teu centro e despois 

de ler este pequeno relato intenta describila no teu caderno, lembra que é unha galiña moi 

especial, podes resaltar o bo que pode ser en ocasións ser diferente aos demais. Senón 

atopades o libro podedes escoitalo a través deste enlace, onde nenos do CEIP Juan Fernández 

Latorre da Coruña cóntannos todos os relatos do libro e o que aprenderon con eles:                      

https://www.youtube.com/watch?v=vhR2L3gwU6o 

 

13. “A galiña azul” é a obra coa que Carlos Casares iniciouse na literatura infantil e xuvenil, foi 

o conto gañador da primeira convocatoria do concurso nacional de contos “O Facho” en 1968. 

Nela o autor defende o dereito a ser diferente e converteuse nun alegato contra a 

uniformidade, algo moi novidoso naquela época.   A galiña azul, é unha galiña diferente, que en 

lugar de dicir “cacaracá” di “cocorocó”, e ten plumas vermellas na á dereita, ademais pon ovos 

de cores; o alcalde da vila, Manolito Listón, mandoulle ao seu dono entregala ás autoridades, e 

quere matala porque “non é unha galiña como é debido”.  

 

Na actualidade este tema segue estando en vixencia, polo que vos invitamos a crear unha lista 

de razóns que lle dariades ao alcalde para intentar que non a mate. Como o convenceriades? 

Cres que fai ben o alcalde con esta conduta? Coñeces a alguén “diferente”? E ti, es diferente 

aos demais nenos e nenas da túa aula?  

 

Debate cos teus compañeiros sobre o tema e despois creade esta lista. Tamén podería ser 

interesante crear unha nova lista coas cousas positivas que ten que todos e todas sexamos 

diferentes. 

 

 

14.Nesta actividade propoñémoste crear un pequeno relato no que se atopan dous 

personaxes de dúas novelas de Carlos Casares; por un lado está Fernando Fanego, 

protagonista da novela “Ilustrísima”, bispo tolerante, moderno e bondadoso que se enfronta á 

unha Curia pechada e tradicional, representante do escurantismo da época,  pola chegada do 

cinematógrafo á súa vila; a outra personaxe é Manolito Listón, un dos protagonistas de “A 

galiña azul”, alcalde intolerante e cacique dunha vila galega, que persegue á galiña azul 

simplemente por ser diferente ao resto das galiñas. 

Que cres que pasaría ao atoparse estas dúas personaxes? Como sería a súa conversa? Como 

cres que intentaría convencer o bispo a Manolito Listón? 

https://www.youtube.com/watch?v=vhR2L3gwU6o
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15. Le a seguinte columna de Carlos Casares publicada no xornal “La Voz de Galicia” e 

contesta ás preguntas. 

 

“Educación” 

     Un profesor contounos o outro día a un grupo de amigos, durante o xantar, que nos colexios 
xa se chegou, por fin, á igualdade entre rapazas e rapaces. Non se trata de igualdade 
intelectual, que iso non se podería nin discutir, senón que uns e outras se comportan, polo 
visto, da mesma maneira. Por exemplo, o fútbol deixaría xa de ser un deporte exclusivamente 
masculino, así como subir ás árbores, tirar pedras, dicir palabras gordas e incluso pelexar. 
Polo que a isto último se refire, falamos de pelexas entre eles e elas, pois as outras, entre 
pares, sempre as houbo. Dáse a circunstancia, ademais, de que agora as nenas son tamén 
fortes e bravas. 

     Isto é unha novidade. Hai anos, cando eu era rapaz, nenas e nenos non podían facer as 
mesmas cousas. Naturalmente, sempre había algunha moza disposta a rebelarse e non aceptar 
esa imposición educativa, pero acababa por converterse nunha especie de troutrou, como 
unha compañeira da miña escola que xogaba ao galope e saltaba á churra. Por faceren iso, 
hoxe xa non son marautallos. 

     A cambio, os rapaces fan tamén cousas que antes non podían facer, como coser un botón, 
cortar un patrón ou bordar a punto de cruz. Nalgúns colexios, segundo nos contou o mesmo 
profesor, incluso coidan pitas. Non entendín ben isto último, quizais porque se falou de paso e 
sen dar moitos detalles, pero tirei a conclusión de que era algo así como adoptalas. Algún dos 
presentes dixo que estaba ben e que podía ser unha actividade moi educativa, cousa que eu 
non me atrevería a poñer en dúbida. A min, se cando fun neno me desen a elixir, escollería, 
non obstante, adoptar un ovo. Non por nada, pero o ovo resulta máis misterioso que a galiña. 

Esta columna publicouse orixinalmente o 9 de xaneiro de 1999 

“Á Marxe, La Voz de Galicia” 

A modo debate podedes intentar contestar ás seguintes preguntas: 

 Que opinas sobre o que escribe Carlos Casares no ano 1999? 
 Cres que en realidade nenos e nenas son tan diferentes? 
 Esta diferenciación en canto a comportamento existe na actualidade? 
 Está en vixencia aínda este debate na nosa sociedade? 
 Por que lle chamará tanto a atención isto a Carlos Casares? 
 Os nenos e nenas do voso colexio, xogades as mesmas cousas no tempo de lecer? Por 

que? 
 Que che parece se algún neno ou nena do teu colexio é marxinado ou insultado por 

xogar a algo que habitualmente non fan os nenos ou nenas do seu sexo? 
 Que podemos facer entre todos para romper estes estereotipos sexistas? 
 E por último… adoptarías unha galiña ou un ovo? 
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16. Interpreta esta peza musical cuxa letra fala da vida de Carlos Casares, podendo 
empregar algún instrumento musical para acompañala. 

 

CARLOS CASARES 

Carlos Casares, escritor galego. 

Nacido en Ourense, deputado no 
Parlamento. 

Na adolescencia creou “El Averno”, 

vai a tertulias con Ferro Couselo. 

No xornalismo é galardoado: 

Fernández Latorre, Julio Camba logo. 

Carlos Casares, escritor galego…

Nos trens viaxou toda a súa vida, 

nun a Santiago coñeceu a Kristina. 

Foi tradutor de grandes libros: 

“O vello e o mar”, “O Principiño”. 

Carlos Casares, escritor galego… 

“Xoguetes para un tempo prohibido” 

foi tamén un premiado libro. 

“O sol do verán” o último escrito, 

despois de entregalo, último suspiro. 

 

 


