
Je suis, je m'appelle Carmen, en realidade Karmentxu Cundín. 
J'avais huit ans, oito anos, cando embarquei co meu irmán Ramón no buque Habana cara a Bélxica, 
naquel xuño de 1937.

Os barcos, les bateaux, ían atestados de nenos que fuxían dunha guerra que para nós, naquel 
tempo, estaba marcada polos bombardeos da aviación alemá na ville que viviamos, en Bilbao.

Fomos a Gante, Bélxica. Alí nos meteron, nunha grande salle de dance, cada un cun carteliño co 
seu nome e apelidos. E foi alí onde coñecín pour la première fois a meu pai adoptivo, un home novo con
lunettes (levarse a man á cara, como poñéndose as gafas) que me falou en castelán, sorrinte.

Acórdome tamén do ben que me acolleron meus avós, os pais de Robert, e como o avó me 
ensinaba a facer des frites para vender na rúa, alí, na nosa rúa de Gante.

Sen embargo, tomado Bilbao polas tropas fascistas, tivemos que regresar. Quel dommage! Co ben
que aquela familia nos tratara. 

Eu sei que cambiei a vida de Robert, que o fixen pensar sobre a importancia das cousas. 

Meu pai adoptivo, Robert, era escritor, pero estivo na guerra civil, en Espagne. Alí debeu 
coincidir con Hemmingway, que narrou a contenda en Por quen dobran as campás. Aquela estadía en 
España deulle a oportunidade de descobrer que a culture espagnole era moi variada. Soubo que se 
falaban varias linguas e ata trouxo consigo un libro en galego de Castelao.

En mai 1940, maio, Bélxica foi arremetida polos nazis. 
Mon père adoptif estaba xa na fronte, e alí foi blessé, ferido, polo que tivo que ir ao hospital. Foi 

alí onde coñeceu a Vic. Tivo con ela uha historia moi bela: para verse collían cadansúa bicicleta, vélo, e 
percorrían a metade do camiño, un desde Gante (Gand), a outra desde Amberes (Anvers), e atopábanse 
nunha pousada que se chamaba “o leito de Napoleón”, porque se di que l'empereur tiña dormido alí unha
noite. 

Na Segunda Guerra Mundial, Robert militou na resistencia, la résistance. Participaba en 
sabotaxes para destruir lugares estratéxicos e facer dano aos nazis. Pero enseguida aumentou a represión e
boa parte dos membros da resistencia, membros do Parti communiste, comezaron a desaparecer. 

Robert tivo unha filla con Vic, e, en lembranza miña, chamáronlle Carmen, ...Carmen Mussche. A 
última vez que se viron os tres foi na estación de tren de Gante, en 1944. Robert acabou mudándose á 
capital, en Bruxelles, vivindo na clandestinidade.

En setembro de 1944, apresado polos nazis, Robert Mussche ingresou en Neuengamme, un campo
de concentración próximo á cidade de Hamburgo. ¿Que vos podo contar que non coñezades dos camps 
de concentration nazis? … Alí traballaban sen sentido, co único obxectivo de delimitar quen eran os 
servos (les prisonniers) e quen os señores (les chefs nazis). Robert Mussche era o prisioneiro número 
45035. 

Os nazis estaban perdendo a guerra e actuaron á desesperada. E transportaron os presos dos camps
de concentration á baía de Lübeck, onde meteron a case 5.000 no vello trasatlántico Cap Arcona. E alí 
foi seguramente onde morreu, abatido pola aviación británica, a RAF, pois nunca máis se soubo del.

A filla de Robert, Carmen Mussche, foi recollendo lembranzas daquel naufraxio, recollendo con 
moito amor retazos da memoria de seu pai. Non me atopou na homenaxe que se fixo aos nenos da guerra 
en Bilbao, en 2008, pero si viña cunha foto de cando eu era xove na man, con tantas lembranzas que foi 
recollendo para que ese xenial escritor vasco, Kirmen Uribe, retratase a vida dun heroe anónimo, un 
escritor flamenco, flamand, chamado Robert Mussche, no seu libro “Lo que mueve el mundo”.


