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A poucas semanas de coñecerse a decisión da Real 

Academia de dedicar a Carlos Casares o Día das 

Letras Galegas, comezamos a traballar na elaboración 

deste número especial. O obxectivo que nos marcamos 

nese momento foi artellar un número que fose suficien-

temente importante como para servir de referencia ur-

xente durante os próximos anos. Pero aí comezaba o 

problema, porque a pouco que buscamos colaborado-

res que tivesen cousas interesantes que contar, atopá-

monos cun abano moi superior ao que podiamos aco-

ller nas nosas páxinas. Así que marcamos uns criterios 

básicos cos que acadar igualmente o noso obxectivo. 

A saber, deberíamos contar con persoas contemporá-

neas ao escritor e que tivesen colaborado estreitamen-

te con el, pero de menor idade, co fin de garantir unha 

mínima visión crítica. Por outro lado, queríamos contar 

con persoas novas e cunha importante presenza de mu-

lleres, consonte coa que observamos diariamente no 

entorno laboral. Cremos telo conseguido.

Quen se achegue a este número especial verá traba-

llos de investigación; semblanzas de trazo humano; en-

trevistas; textos de creación; reflexións críticas e tamén 

algún documento e información útil, que agardamos 

sexa relevante.

E D I T O R I A L
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Temos que agradecer á longa lista de colaboradores, 

a súa boa disposición e o seu compromiso en cum-

plir os prazos. Con todos quedamos obrigados pola 

calidade dos seus traballos e a cantidade de infoma-

ción que nos aportan; pero especialmente queremos 

simbolizar este agradecemente en Carmen Mejía, Luis 

González Tosar e Lasse Söderberg. Carmen Mejía, 

que se achegou á cultura galega desde fóra, por in-

fluencia de Casares, facilitounos novas e refrescantes 

visións; Luis G. Tosar, colaborador de Casares na con-

quista do PEN Club para Galicia, recuperou para es-

te número unha interesante entrevista que  lle fixo en 

1987, e Lasse Söderberg, que convertiu outra vez a 

súa lealtade en poema para recordar  ao amigo que 

tanto paseou pola cultura sueca.

Queremos, tamén, agradecer persoalmente a Rexina 

Vega e a Iolanda Galanes os sabios consellos que 

nos deron para enfocar o número. Esperemos non de-

fraudar a ninguén.

Fundación Carlos Casares

Raigame
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1. No vento de outono ourensán xira tamén o 

merlo de Wallace Stevens. Traza os primeiros 

arabescos logo de salvar as pólas máis baixas, 

acada sen dificultade un quilómetro de altura 

cunha nena ao lombo, entende o idioma común 

de paxaros e humanos. 

Raspapín pau.

2. Da natureza dos inventores

“Leoncio tiña dúas manías: os discursos e os in-

ventos. Sobre todo os inventos”, lemos n’A Galiña 

Azul, e esa afirmación parece condensar o modo 

en que as miradas inciden sobre aquel que con-

sideran o tolo da vila. Leoncio non só inventa 

artiluxios e máquinas, senón que os relata, sa-

bedor de que é ese o primeiro chanzo para a súa 

existencia. Explícallelos aos rapaces e rapazas 

que para tal fin o perseguen. Ademais, Leoncio 

é coñecedor do papapío, unha lingua especial, e 

por veces non atina, por iso aparece cunha gali-

Paspallís 
                        pío pío pían: 

Alba Cid
Poeta

ña pintada de vermello cando se conviñera trae-

la azul. Toribio, con oito anos, tamén é inventor. 

O seu poder é sempre relacional, amaña o mun-

do que el coñece en combinación con Sara, co 

profesor Pardau de Lisboa e con Papafigovich, 

de Moscú. 

Resulta insistente, na obra infantil de Casares, 

esta confianza nos personaxes capaces de con-

cibir novos aparellos e verdades alternativas. 

Coma se a vida fose sempre o outro, o desexa-

do, un apurar o paso até fronteiras descoñeci-

das, ou mellor sería dicir até fronteiras que se 

esfiañan, igual que os dous cabos do arco da ve-

lla, e por iso mesmo invitan a camiñar sempre 

cara adiante, e malia a todo o anterior, non se 

deixan apreixar. Así, o inventor é un personaxe 

situado por necesidade no futuro, na utopía. 

2.1. Nacido en 1813, Don Xan da Coba ta-

mén tiña “a manía” dos discursos e os inven-

tos. Agrimensor, ebanista en madeira e vexe-

X a n  d a  C o b a  a c a z a p a d o
n a  o b r a  i n f a n t i l  d e  C a s a r e s
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tais, xornalista e poeta, escritor de traxedias que 

saían óperas, falante único do trampitán e in-

ventor, vén a ser unha das figuras máis contro-

vertidas do Ourense do século XIX. Se Xan fose 

unha pedra preciosa, só aceptaría ser turmali-

na, polo exotismo e a mestura de cores. Unha 

xema de Ceilán ante a que entornar levemen-

te os ollos, xa sexa cun aceno de tristura –coma 

Otero Pedrayo– ou de fascinación –Vicente 

Risco– por aquel que encarna as audacias da 

vangarda e a provocación de inicios de século. 

Xan vira sobre si mesmo, coma o merlo do inicio 

ou os planetas, e non faltarán esmorgantes nin 

señoritos que se confundan e fagan mofa del, 

coma os holandeses que descobren a xema e a 

chaman “a pedra que atrae a cinza”, ou os ma-

riñeiros europeos que deseguida aproveitan tal 

propiedade para limpar os residuos das súas pi-

pas. Con todo, Xan-turmalina brilla entre as né-

boas da cidade, publica, pronuncia (tomando 

os versos de Juan Andrés García Román):

“¿Es que no tengo fin?

Y se sigue primero a la pregunta

un silencio retórico

y después una gran deflagración”

3. Catacloc, plop, bum!: cal é o bruído das cor-

nucopias?

Reitéranse, na literatura infantil de Casares, 

dous ou tres obxectos rotundos, redondiños, in-

finitos por definición. Case astros, se atendemos 

á súa relación coas alturas. Tanto As laranxas 

máis laranxas de todas as laranxas como “a 

bomba da felicidade” de Leoncio son actualiza-

cións domésticas da cornucopia grega, o corno 

da cabra Amaltea que o Zeus neno fende nos 

seus xogos eléctricos e despois terá o poder de 

facer abrollar, a cachón, todas as riquezas. Ao 

lonxe, e aínda que este necesite recargas, queda 

o canón que dispara caramelos nas festas.

Canda Ungaretti naquel “cerco un paese/ inno-

cente”, se a bomba de Leoncio estourase, pasa-

rían ante os nosos ollos vinte bandas de música, 

choverían roscóns, rosquillas, pasteis, incontá-

beis globos de cores. Casares procura as cóxegas 

mediante a enumeración desenfreada, sorpresi-

va, a desmitificación e o absurdo, facendo do 

propio texto cornucopia.

4. Da natureza dos artefactos

Coma unha tartaruga cuxa cuncha se une ao 

esqueleto pola columna vertebral, as palabras 

artefacto e artiluxio cargan coa arte como bóve-

da, mentres o inventus é algo novo que vén (do 

participio ventus) dentro (in) dunha mesma. As 

poéticas da invención de Xan da Coba e Carlos 

Casares parecen darse a man: comparten a 

sinxeleza e a practicidade, así como un aquel 

decimonónico no que respecta á súa concep-

ción e aos seus desexos. Trátase de inventos físi-

cos (que moitas veces, na serie de Toribio, cóm-

pre colocar sobre a cabeza), verdadeiras trans-

posicións de extremidades ou obxectos da vida 

cotiá con algunha característica alterada: sexa 

a Pantalla Universal Chismorrosa, para obser-

var calquera recuncho do planeta, e o Telebrazo 

Global Laserizado de Toribio que permite, desde 

unha casa de Vigo, coller un caramelo nunha 

tenda de Estocolmo, ou o Paraugas Universal de 

Xan da Coba, que ben colocado no Polo Norte, 

libra a todo o hemisferio que acolle –até ás barri-

guiñas terráqueas do Ecuador–, dos fenómenos 

meteorolóxicos adversos.

Á vez, os inventos de ambos son solidarios cun 

parcial coñecemento das leis da física: Toribio 

e Sara teñen en conta a velocidade á que o son 

viaxa polo tubo do Contador de Contos con 

Efecto Retardado, e son así conscientes das ho-

ras que unha historia tarda en chegar á rapa-

zada de distintos puntos do globo. Leoncio ten 

unha alfombra voadora, e Xan da Coba, pola 
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súa banda, mestura elevación aerostática e ro-

tación terrestre co pirandárgallo. Dado que a te-

rra é redonda e xira, sabe que unha vez suspen-

dido nas alturas coma unha diminuta pinguei-

ra de auga, só ten que agardar a que diferentes 

hortas, planicies esteparias, países ou océanos 

pasasen por baixo. Se lle cadra ben, pode baixar 

tomar un té no interior dunha iurta mongol, ou 

remollar os pés no Adriático e media volta cara 

a Auria.

4.1. Non parece moi lícito desconectar estas 

ansias de elevación e o recurso aos paraugas das 

condicións climáticas de Ourense. Dixo Casares: 

“Nos meus anos de estudante (...), alá pola déca-

da dos cincuenta, había unhas néboas tan den-

sas que impedían ver un burro a poucos pasos. 

Non estou usando ningunha hipérbole. Ás ve-

ces tiñamos que interromper os partidos de fút-

bol porque resultaba imposible saber que suce-

día na portería contraria ou adiviñar por que 

parte do campo andaba o balón. Mesmo na rúa 

do Paseo, no centro da cidade, resultaba impo-

sible distinguir os amigos ata que se atopaban a 

uns poucos metros de distancia. E desde o alto 

do Montealegre ou de Ervedelo, non se vía outra 

cousa que un mar de néboa espesa, como se de-

baixo non houbese nada”. 

Baixo unha bóveda máis porosa escribirá Carlos 

Casares a evocación (1992) e a minibiografía de 

Xan da Coba (2000). Un xesto humilde coma o 

grafito, fráxil coma as candeas.

5. Da natureza dos idiomas: o papapío, un 

trampitán para os animais miúdos

“Veño escribindo o mellor dos meus dramas. El 

será, c’o trampitán, o que me ha franqueal-as 

portas da inmortalidade”, di Xan da Coba nun 

conto de Victoriano Taibo (1956), e esta puntual 

fachenda de quen arrisca até ser burlado, vólve-

se hoxe reconfortante. O trampitán foi o invento 

lingüístico de Xan da Coba, un idioma libre, po-

lisémico, cobregueante, eufónico, só transferíbel 

cando el quería. O papapío semella o trampitán 

de Leoncio, non tan literario pero igualmente so-

noro, con aplicacións útiles no que á relación 

cos paxaros e as formigas se refire. 

Para Casares, tamén os cans poden ser versa-

dos en varios idiomas, se pensamos en Rin, e a 

intercomprensión é clave para o Lingú, Lingua 

Autónoma Universal Dixitalizada, que permi-

tirá a Toribio falar en calquera lingua. E con 

todo, non sempre é o intercambio a meta final 

das producións. Posuíu, dirixiu e redactou Xan 

da Coba un “Xornal moral, literario e recreativo, 

en prosa e verso”, de unha ou dúas follas e tira-

xe descoñecida, chamado El Gracioso. Casares, 

pola súa banda, publicou nos anos do Seminario 

un xornal chamado El Averno do que foi ta-

mén foi director e único redactor. Publicacións 

que son cartas con escaso valor táctico, xa que 

non blindan posicións nin aseguran conquistas. 

Xogos expresivos.

6. Unha das Nueve enunciaciones de José Ángel 

Valente (1982) leva por título “Variación sobre el 

ángel”, e refire a anécdota segundo a cal diag-

nosticaron a Xan da Coba o debuxo dun anxo 

no ceo da boca, e o expuxeron no escaparate 

dun comercio de teas da cidade. 

Ao outro lado do cristal, as palmas dos cativos.

7. –Que lle preguntarías a Casares?

–Ao final subiches con Xan da Coba? Dime, que 

se ve desde arriba? e o outro inventor, Roberto, 

non anda por aí Roberto Arlt galvanizando ro-

sas?
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O 14 de febreiro quedamos en Compostela con Bieito 
Iglesias, un dos escritores polos que Carlos Casares sen-
tía maior devoción. A conversa xirou arredor da figura á 
que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, do 
amigo, pero fundamentalmente do escritor, do home da 
cultura. 

Bieito Iglesias non foi un descubrimento de 
Carlos Casares, pero dende que el soubo de ti 
foches unha aposta persoal dentro do catálogo 
da Editorial Galaxia. Como vos coñecestes?

Eu non coñecín a Casares na época de Ourense, como 
se podería supoñer. Primeiro porque eu era moi rapaz 
e segundo porque en 1968, cando comezo a ter certa 
inquietude política e cultural, cando empezo a asistir a 
conferencias e a actos culturais eu vinculeime á asocia-
ción Auriense, de liña galeguista, mentres que Casares 
frecuentaba o Ateneo, onde estaba xente vinculada ao 
Partido Comunista. 

Así que eu coñecín a Carlos Casares realmente tarde, a 
principios dos anos noventa, o día que me foi presentar 
unha novela, Vento de seda (1992). Eu publiquei os dous 
primeiros títulos en Edicións Xerais, os relatos Aventura en 
Nassau e esa novela da que el gustou e quixo presentar-
ma. A partir de aí estivemos varias veces de tertulia e aca-
bamos trabando amizade. Ao pouco convidoume a Verín, 

CONVERSA 
con

Bieito Iglesias
Entrev is ta  rea l i zada  por  Malores  V i l lanueva.  F i l ó l oga

a un encontro de escritores, e de cando en cando busca-
bámonos para falar, el era falador coma min.

E despois dese primeiro encontro con Carlos 
Casares comezas a publicar na Editorial Galaxia, 
supoño que iso non é froito do azar?

Non, claro. Eu tiña escrito un conto policíaco do ano 88 
e encargoume que o ampliara, que fixese del unha nove-
la. De aí nace Miss Ourense (1994), que en certo modo é 
un libro de encomenda, porque escribino a petición súa. 
E tamén foi unha encomenda del, aínda que mo comen-
tou Damián Villalaín, A noite das cabras do aire (1999), a 
miña primeira novela xuvenil. A Casares sempre lle preo-
cupou gañar lectores e buscaba obras para o público in-
fantil e xuvenil e foi esa a razón de escribir ese texto que 
presentei ó Premio Merlín e, como o gañou, por esa razón 
se publicou en Xerais.

E como definirías ó Carlos Casares editor?

Extraordinario. É unha das cousas que máis lle valorei 
sempre, porque se guiaba polo seu criterio e apoiaba to-
do aquilo no que cría, case como un capricho, pero nor-
malmente atinaba. Os seus criterios eran estéticos, litera-
rios e non doutra índole que utilizan tanto outros editores, 
criterios de tipo comercial, político ou ideolóxico. En cam-
bio el realmente publicaba aquilo que consideraba tiña 

Fotos de Lara Bacelo
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interese ou que cría que podía telo no futuro. Era un editor 
libre, que realizaba os seus gustos.

Casares tivo unha marcada significación políti-
ca e é certo que nos anos setenta as editoras re-
matan por ser marcas de identidade de deter-
minadas forzas políticas. Penso en Xistral afín á 
UPG, Rueiro a EG, Arealonga ó PC, ou Galaxia 
que aglutinaba o galeguismo histórico que se 
fora posicionando cara ó PSG. Casares chega 
nos anos oitenta a Galaxia nesa liña e non sei 
se isto puido influír nel á hora de editar.

No ano que me publica a min eu militaba no BNG. 
Casares non era sectario nun aspecto ideolóxico, pero 
tampouco era persoa de crear cenáculos que quizais non 
esixen fidelidade ideolóxica, pero si adhesión persoal, de 
señor feudal. Hai persoeiros da cultura que admiten a dis-
crepancia ideolóxica, pero non que se cuestione a figura 
principal. No caso de Casares nunca vin iso, non tiñas 
que ser o seu escudeiro para estar con el.

Parece que despois dunha viaxe ó Reino Unido 
el veu fascinado polas aventuras do detective 
Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle. 
Á volta Casares comeza a pensar na tradución 
das novelas e encárgache esa empresa a ti.

Con anterioridade Casares falara de traducir O vello e o 
mar, despois a Dickens, pero finalmente o que saíu adian-
te foi a Biblioteca Sherlock Holmes. A idea inicial era che-
gar ó público xeral, pero logo como era un editor fetichis-
ta apareceu unha deseñadora moi boa, que debuxaba 
para a Editorial Valdemar, Cristina Belmonte, e para que 

as súas ilustracións destacasen houbo que facer a edición 
en tapa dura. Ó final quedou unha colección que non é 
de gran público, pero que a min me gusta máis.

Estiven seis anos, xunto a Manolo Vázquez, con ese tra-
ballo, un esforzo enorme. Pesoume porque seguramente 
nese tempo podería ter escrito dous libros e porque ó final 
quedei aborrecido, pero agradézolle a encomenda.

Casares non só era editor, tamén escritor. Como 
influía o escritor no editor?

Ese é un aspecto que hai que valorar moito, que sendo 
escritor, como editor non buscaba a súa autopoética nos 
demais. Era capaz de valorar obras que non tiñan na-
da que ver coa súa, incluso que eran antitéticas. Casares 
non era sectario no aspecto ideolóxico, algo que naque-
les tempos era unha práctica habitual. El valoraba outras 
estéticas, outros rexistros lingüísticos e non era impositor 
das súas crenzas.

Parece que Carlos Casares era moi 
esixente cos seus textos e que os 
corrixía unha e outra vez ata a ver-
sión definitiva. Como editor tamén 
era así?

Lía os textos e mandábache suxerencias. 
Lembro que en Miss Ourense evitou un 
erro grave, un anacronismo. Na nove-
la, nun episodio ambientado a finais dos 
anos sesenta, aparecían unhas fotos a cor 
e Casares advertiume que daquela non era 
habitual, mellor que fosen en branco e ne-
gro. Eu diría que máis que corrixir era un 
editor atento.

E recordas que debatese sobre escollas 
lingüísticas?

Comigo non, tamén é certo que tiñamos unha total compli-
cidade lingüística xa que os dous falabamos o mesmo dia-
lecto. Casares criouse cun tío en Beiro e o galego de Castro 
de Beiro e o meu é o mesmo, polo que a miña escrita e as 
miñas escollas eran as da súa lingua.  Certamente eu utili-
zo un galego moito máis enxebre, se se quere definir así, 
pero el nunca puño ningún reparo. De feito, cando fixemos 
as traducións de Sherlock Holmes eu vertín o mundo vitoria-
no ó meu galego e xamais se meteu nese tipo de cuestións.
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Unha das acusacións que recibe a obra de 
Casares é a de empregar un modelo de galego 
que se aproxima ó castelán, e privilexiar na es-
colla sempre a forma menos connotada, así, por 
exemplo, de escoller, decántase por sombreiro 
en lugar por chapeu. 

Iso foi debido ó columnismo. El atopouse con moitos lec-
tores que non estaban afeitos a ler en galego, que nin tan 
sequera lían habitualmente columnas e que non falaban 
galego. As columnas de Casares líanas 
persoas moi dispares e el era consciente 
diso, polo que fixo un esforzo deliberado 
por facilitar a lectura a quen non partían 
do galego como lingua habitual.

Carlos Casares quería conectar 
co gran público e empregou cons-
cientemente un modelo de lingua. 
Conseguiu a través das columnas 
un gran recoñecemento e un séqui-
to de lectores, que, non obstante, 
non deron o paso a convertelo nun 
escritor de masas como si lle acon-
teceu en certa medida a outros es-
critores que asinan columnas nos 
xornais. Que puido frear que isto fose así?

É certo que Casares privilexiaba o efecto popular de 
ter máis lectores, pero nas novelas non o teño tan claro. 
Primeiro porque nas primeiras obras o léxico é moi rico, e 
segundo porque nas últimas, aínda cando a lingua poida 
resultar menos complexa as novelas si o son. Ilustrísima 
é a súa obra máis popular, por esa razón entrou no en-
sino, pero os personaxes non son empáticos, son fríos, 
distantes. 

Eu lin esa obra en COU, porque era unha lectura 
obrigada, e recoñezo que ademais diso o certo 
é que resulta unha realidade afastada e quizais 
por esa frialdade da que ti falas é máis difícil 
achegarse a ela, entrar nese universo.

Claro, porque Casares é un home dos anos 60, o seu ho-
rizonte ideolóxico, sentimental,… Nesa época descobre a 
opresión cultural franquista e, polo tanto, escribe na liña 
de todas as persoas que tentaron derruír a grisalla local. 
Só escribir para La Voz de Galicia fai que sinta o pulso de 
conectar coa masa común e para iso anula o Casares das 

súas obras, o Casares preocupado pola memoria, polo 
totalitarismo… Hai algo de auténtico nesta faceta no sen-
tido de que, como Camus, Casares era vital, gustáballe 
disfrutar da vida independentemente das cuestións ideoló-
xicas. Así como Camus desfrutaba conducindo ou xogan-
do ó fútbol, Casares devecía por unha boa conversa cos 
amigos, por tomar unha faría, por comprar miniaturas… 
Entón tiña ese aspecto que no caso de Camus era máis fi-
losófico, e en Casares non sei se era filosófico ou de ca-
rácter, pero estaba aí.

Que hai da Nova Narrativa en Carlos Casares?

Se a Nova Narrativa é a influencia de Alain Robbe-
Grillet en realidade non hai nada en galego excepto o 
Arrabaldo do norte de Méndez Ferrín. Se ampliamos o 
concepto entón si, aínda que o único libro de Casares que 
ten influencia do Nouveau Roman francés na forma, non 
no fondo, en concreto da escola da mirada, é Deus senta-
do nun sillón azul (1996). Casares intenta facer unha ven-
tá indiscreta como na película de Alfred Hitchcock, entón 
a narración é obxectalista e recorda ó Nouveau Roman, 
pero non deixa de ser un elemento superfecial.

Na obra narrativa de Casares destaca a presen-
za constante da violencia, tamén dun imperante 
realismo, frío, como ti apuntabas antes.

En Vento ferido (1967) aparece unha violencia irracional, 
é unha obra moi dramática, pero a partir de aí a violencia 
é condenada. En Ilustrísima (1980) confronta a tolerancia 
á violencia fanática e en Os mortos daquel verán (1987) 
igual. Na novela Deus sentado nun sillón azul a crítica é 
ó pensamento totalitario que pode acabar en violencia. 
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En Vento ferido a violencia xa está no título e 
logo nos relatos nesas desaparicións, nas humi-
llacións, no mal trato dos rapaces… unha socie-
dade moi violenta a que presenta.

Si, en Vento ferido, como xa dixen, recréase unha vio-
lencia irracional, a dos nenos cos xogos crueis, a dos 
rapaces que por nada matan, e iso é algo da época. 
Había dous anos que se publicara Os biosbardos e pou-
co tempo antes A esmorga de Blanco Amor e, ademais, 
a principios dos sesenta traduciuse ó castelán o primeiro 
Pavese de Il compagno, de quen hai unha cita na obra. 
Nese Pavese está o mundo da violencia desatada nos 
arrabaldos, no mundo rural. Aí está o que Casares reco-
lleu, que aparece tamén no cinema italiano, no neorrea-
lismo italiano, nas novelas de Vasco Pratolini dos arra-
baldos de Florencia. Para Casares era o mundo da Limia, 
de Castro de Beiro. Pavese tamén é un autor frío, que 
non produce empatía no lector e aí tamén conecta con 
Casares que bebe de todas estas influencias e constitúe 
unha excepción na súa xeración, porque case todos eran 
afrancesados, case todos estaban no Nouveau Roman e 
el era italianizante.

Despois escribiu Cambio en tres (1969), a súa 
primeira novela, a máis experimental pero pola 
que menos apego sentía. 

Porque a consideraba un experimento fallido. Casares in-
tentou facer algo experimental,  pero no fondo non eran 
as coordenadas nas que el estaba instalado. Cambio en 
tres non é Nouveau Roman aínda que ten accións en pa-
ralelo, é experimental, pero iso xa o fixera Faulkner. En 
realidade atopamos o mesmo mundo que en Vento feri-

do, é a mocidade sen saída, é o mundo da posguerra, da 
violencia, é, novamente, o mundo de Pavese, aínda que 
tamén está o Camus de O estranxeiro ou o Sartre de A 
náusea, porque se inspiran na literatura norteamericana 

de Dos Passos, de Faulkner, no mundo ma-
quinal, nos crimes que non sabes a razón 
pero suceden dunha maneira inconsciente, 
instintiva.

Casares foi un escritor moi versátil 
e pouco teñen que ver estas primei-
ras obras coas últimas, non creou 
un macrotexto, semella que hai 
moitos Casares na súa traxectoria.

Casares é un escritor conspicuo, que en ca-
da época escribiu diferente, como Picasso 
que en cada etapa pintou distinto. Os dous 
primeiro libros encadraríaos no neorrealis-
mo italiano de Vasco Pratolini, de Domenico 

Rea, de Pavese e de Blanco Amor, que é o Pasolini ouren-
sán. Logo dá un xiro con Xoguetes para un tempo prohibi-
do (1975), unha estudantina, que ten que ver coas novelas 
da memoria que hai na literatura española da mesma épo-
ca, especialmente en Cataluña: Esther Tusquets, Montserrat 
Roig, a literatura da memoria. Despois decide escribir na 
liña de Cunqueiro e faille unha homenaxe con Os escuros 
soños de Clio (1979) e volve á Xeración Nós da man de 
Risco. Escribe Deus sentado nun sillón azul, dende a escola 
da ollada, dende a frialdade, dende a distancia.

Casares sempre negou que fose Risco ese ve-
llo “deus sentado nun sillón azul”, ese profesor 
universitario retirado na cidade de Ourense.

A novela é unha especie de impugnación do que é a figu-
ra de Risco, que máis que a figura de Risco é a dun inte-
lectual totalitario, con ideas do nacional catolicismo. Risco 
non deixa de ser a versión galega do Maurice Barrès fran-
cés, de Ernst Jünger, de Céline... Risco non é o protagonis-
ta porque aparece moi simplificado, se fose el estaría re-
tratado dunha maneira pobre, tanto para ben como para 
mal. É un ataque ó fantasma do totalitarismo, esa é a lec-
tura que cómpre facer. 

Casares morre o día que entrega as últimas pro-
bas da novela O sol do verán (2002), unha obra 
sorprendente dentro da súa produción, máis cá-
lida, máis sensual, máis lírica…
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O sol do verán é a novela menos fría de Casares, a me-
nos distante, a máis sentimental, incluso ten momentos me-
lodramáticos. A parte amorosa é chamativamente efusiva 
e a min recórdame ás novelas rosas da nosa xuventude, 
ás de Carlos de Santander que eu lía porque as tiña mi-
ña nai na casa. A diferenza das novelas rosas que teñen 
un final feliz, esta ten un final dramático. Tamén é cusioso 
que o personaxe que morre se chame Carlos, hai moita 
autocompaixón, moito drama, é unha novela xuvenil, un-
ha obra coa que Casares volve ó principio ou incluso a 
antes do principio. 

Fóra do elemento mítico de que entregase as probas o día 
da súa morte, o que si parece evidente é que ese xiro na 
escrita responde a que algo debeu romper nel 
cando a escribiu, hai unha intasisfacción, unha 
revisión da súa vida en xeral.

E ti cres que el chegou ó final dos seus 
días, sen saber loxicamente que era 
así, decepcionado, cunha idea pesi-
mista do país?

El tiña unha certa decepción respecto da re-
cepción da súa propia obra, é inevitable nes-
te país e amais porque el posuía unha dimen-
sión pública moito máis grande que o número 
de lectores da súa narrativa. Buscou sempre o 
lector medio, pero non o atopou quizais por-
que el non foi un escritor comercial. Naquel 
momento Rivas, Suso de Toro, incluso Alfredo 
Conde, tiñan máis lectores, pero el non era un 
escritor narcisista e non falaba diso, o que non 
impide a que sentise certa decepción, melan-
colía de non alcanzar os obxectivos. Quizais 
en parte se arrepentía de non ter escrito máis, 
pero si había un pouso de decepción ou de 
cansanzo. E dende esa posición escribe esa úl-
tima novela sentimental, pesimista, que quizais 
corresponde con ver a película da vida, algo 
inevitable, e non sabemos como continuaría.

Non sabemos como continuaría, pero 
ata onde chegou esa película de vida 
deixou unha obra narrativa importante, pero 
tamén un legado cultural como editor, como ho-
me de cultura. Nunha vida curta foi quen de fa-
cer moitas cousas quizais porque, como comen-
tan os seus amigos, durmía moi pouco.

Casares é un escritor que sempre me interesou, pero 
a súa figura cultural foi case tan importante ou máis 
porque era unha persoa que onde estaba era capaz 
de estimular e repartir xogo. Penso que todas as per-
soas que se achegaron a el produciron máis e foron 
máis autónomas porque non esixía esa adhesión per-
soal, e polo tanto era unha figura positiva e multiplica-
dora cousa que é moi infrecuente. Certamente morreu 
novo e deixou unha produción importante. Foi tradutor, 
un viaxeiro impenitente, biógrafo, editor.. era un traba-
llador clásico galego, como os seus antepasados da 
Limia, unha persoa laboriosa das que xa non existen 
aquí. Casares era dos que traballaba e atopaba no tra-
ballo unha satisfacción.
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Non se pode falar da obra de 
Carlos Casares (Ourense 1941- 

Vigo 2002) sen facer unha introdu-
ción á personalidade plural deste 
persoeiro. Desde moi novo implicou-
se coa cultura galega e foi a persoa 
de confianza do coñecido galeguis-
ta Ramón Piñeiro, figura emblemática 
da cultura galega, nun momento de 
reconstrución da cultura en Galicia e 
da toma de conciencia da identidade 
galega. A implicación co galego de 
Carlos Casares reflíctese na elección 
da lingua da súa escrita, o galego, 
entre outras moitas cousas. Casares 
dirixiu a Editorial Galaxia nun mo-
mento importante para as letras ga-
legas e foi Presidente do Consello da 
Cultura Galega e membro de número 
da Academia Galega, polo que tivo 
un papel de compromiso con Galicia 
que estendeu tamén á política. Este 
compromiso desenvolveuno funda-
mentalmente como escritor, xa que a 
obra escrita queda, o demais esvaé-
cese co paso do tempo. 

Carlos Casares, 

Carlos Casares escribiu contos para 
nenos, A galiña azul (1969), pezas 
de teatro, As laranxas máis laranxas 
de tódalas naranxas (1993), artigos 
periodísticos recollidos en Á marxe 
(2005-2008), ensaios sobre os clási-
cos galegos Curros Enríquez (1980), 
Vicente Risco (1981), Otero Pedrayo 
(1981), Ramón Piñeiro. Unha vida por 
Galicia (1991), A vida de Ánxel Fole 
(1996). Fixo, tamén, prólogos aos li-
bros dos novos talentos e animounos 
a publicar en galego. Dalgunha ma-
neira seguíu a tarefa emprendida po-
lo seu guieiro, o galeguista Ramón 
Piñeiro, a de captar aos novos para 
que a cultura galega tivese un futuro 
prometedor e se consolidase da man 
dos novos, xa foran investigadores, 
escritores, artistas, etc. 

Participou o noso escritor nos 
proxectos de difusión da cultura ga-
lega tanto en Galicia coma no ex-
terior. Hai un álbum precioso publi-
cado por Galaxia en 1980 titulado 

Carmen Mejía

o artesán da palabra

Coas raíces na terra no que Carlos 
Casares, a instancias do famoso de-
buxante Siro, involúcrase facendo 
a presentación. Trátase dun álbum 
de láminas de debuxos de 18 per-
soeiros galegos, entre eles Otero 
Pedrayo, Rafael Dieste, Eduardo 
Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro, 
Ánxel Fole, Luis Seoane, Celso 
Emilio Ferreiro, etc. Na lámina adi-
cada a Ramón Piñeiro vemos o de-
buxo de Siro e no reverso a descri-
ción de Piñeiro, que destacamos 
polo seu vencellamento con Carlos 
Casares: “Ramón Piñeiro forma par-
te desa minoría de homes que son 
quen de transformar a dinámica es-
piritual dunha colectividade, e con 
ela o decorrer da historia. Heroes 
morais que pola súa autenticidade 
chegan á sensibilidade colectiva 
para despertaren unha fe solidaria. 
Por iso, desque Piñeiro se deu na 
palabra, no peito de milleiros de ga-
legos volve a aniñar a esperanza” 
(Coas raíces na terra, 1980). Carlos 
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Casares na presentación desta xoia 
bibliográfica e artística dinos: “Pois 
algúns destes galegos pintados con 
tanto agarimo aquí están hoxe, ou-
tra vez en corpo e alma. De corpo, 
uns dan ben e outros dan regular, 
de alma, todos moi ben. Pertencen 
enteiros a Siro, en debuxos e letras 
(…) Nesta ocasión eu limítome a po-
ñer música de bombo. Sería quen 
de tocar o clarinete se non tivera a 
carraca que teño nos ouvidos, pe-
ro Siro e os amigos aquí retratados 
merecen outras harmonías” (Coas 

raíces na terra 1980). Palabras que 
reflicten o humor casariano tan pre-
sente na súa obra, e que fan que o 
lector esboce un sorriso de compli-
cidade con Carlos Casares. Quizais 
os lectores, sobre todo os novos, 
deban coñecer que este álbum es-
tá vencellado a un proxecto ante-
rior que Casares explica na presen-
tación. Recomendamos este álbum 
moi vivamente a todos, pero princi-
palmente aos novos. Hai tantas cou-
sas nas bibliotecas que esperan ser 
descubertas!

Doutra banda, poderíamos dar un 
paseo polos ensaios que escribiu 
Casares coa finalidade de contribuir 
ao espallamento da cultura galega. 
Desta maneira as xentes galegas e 
non galegas coñecerían a riqueza 
da terra, tal vez silenciada ou garda-
da nun caixón do que habería que 
ir sacando á luz aspectos descoñeci-
dos para o gozo de todos. Casares 
en moitos momentos abre ese caixón 
pechado e coa súa escritura e o seu 
traballo desvela figuras ou obras li-
terarias relevantes ao público. 
Neste sentido queremos destacar a 
Antoloxía da novela curta, publica-
da por Galaxia en 1990 e editada 
por Carlos Casares, quen sinala: “A 
presente Antoloxía da novela curta 
pretende recuperar, senón uns auto-
res, polo menos os textos que no seu 
día publicaron na colección Lar.(…) 
Escritores como Leandro Pita Romero, 
Xulián M. Magariños Negreira ou 
Álvaro de las Casas, non parece 
esaxerado dicir que os tres poden 
ser considerados como verdadeiros 
descoñecidos”(Casares 1990, 11). O 
compromiso do intelectual plásmase 
claramente nas seguintes palabras: 
“Cómpre, xa que logo, ir revisando 
o pasado e recuperar para os lecto-
res modernos aqueles textos que po-
lo seu valor literario, non meramente 
arqueolóxico, supoñan algún tipo de 
aportación a unha literatura na que 
moitas veces teñen pesado máis as 
consideracións históricas ou sociais 
que as estéticas” (Casares 1990, 12). 
Esta Antoloxía exemplifica o traballo 
comprometido e que habitualmente 
realizaba Carlos Casares rescatando 
obras e xentes esquecidas ou desco-
ñedidas para que a comunidade ga-
lega puidera disfrutar delas. 

A obra narrativa de Carlos Casares 
caracterízase pola renovación for-
mal e a pluralidade temática. Ao ini-



19
~

D Í A  D A S  L E T R A S  G A L E G A S

cio, o escritor novo experimenta coas 
novas formas de narrar europeas re-
flectidas nas obras da primeira eta-
pa: Vento ferido (1967), Cambio en 
tres (1969), Xoguetes para un tem-
po prohibido (1975). Nelas, a expe-
rimentación é unha das preocupa-
cións máis importantes de Casares 
dada a importancia que ten nese 
momento conseguir que a literatu-
ra galega adquira a vertente univer-
sal. Se as lecturas de Casares sen-
do novo foron, entre outras, Franz 
Kafka, Albert Camus, Marcel Proust, 
Cesare Pavese, James Joyce, William 
Faulkner, os grandes escritores do ca-
non da literatura universal, estes mo-
delos usaraos Casares para moder-
nizar a literatura galega. Papel que 
tamén desenvolveron os escritores da 
“Nova Narrativa Galega”, entre eles 
Gonzalo Rodríguez MouruIlo, Xosé 
Luís Méndez Ferrín, Camilo Suárez-
Llanos, María Xosé Queizán, Xohán 
Casal e Xohana Torres que ao igual 
que Casares apostaron, nun princi-
pio, polo rupturismo formal e o exis-
tencialismo para ir progresando indi-
vidualmente cara os seus imaxinarios 
persoais e literarios. 

Carlos Casares foi un artellador da 
palabra e a súa creación está condi-
cionada polo interese por conseguir 
a comunicación co lector. No univer-
so narrativo casariano o máis salien-
table é a minuciosidade, a arte por-
menorizada e sinxela de narrar que 
atrapa ao lector. Hai que ter presente 
o medio no que se desenvolveu e ta-
mén as influencias dos clásicos gale-
gos, que dalgunha maneira levarán a 
Casares a escoller unha liña narrati-
va na súa traxectoria literaria. O que 
máis lle interesa coñecer é a alma hu-
mana, velaí que nas súas obras pre-
dominen os pequenos problemas co-
tiás e sociais de tinte existencialista. 
Deste xeito, en Vento ferido (1967)
adopta unha técnica renovadora co 
uso do monólogo interior, presentan-
do situacións límites e suxeitos an-
gustiados polo peso da súa atmósfe-
ra. Próximo ao neorrealismo, Carlos 
Casares constrúe un universo cheo de 
humanidade onde a estratexia narra-
tiva é aproximar ao lector a un mun-
do que lle rodea pero que non per-
cibe pola propia dinámica cotiá. Os 
protagonistas destes relatos, de todas 
as idades e condicións, son vítimas 

do tempo no que viven, e Casares 
os presenta coa sinxeleza que lle ca-
racteriza para que nós, lectores, nos 
aproximemos a eles e nos emocione-
mos coa debilidade e a desprotec-
ción da alma humana. 

Hai nestes relatos un imaxinario temá-
tico plural no que está presente o mun-
do da infancia perdida, a crueldade, 
o desamor, a soidade da vellez, a fa-
talidade do destino, a violencia da 
guerra, etc., que consegue desacou-
gar ao lector moderno pola universa-
lidade e a vixencia dos mesmos. Se 
unha das preocupacións da socieda-
de actual é a soidade dos maiores e 
a procura de posibles solucións para 
eles, o relato “Agarda longa ao sol” é 
un exemplo da dependencia dos de-
mais a unha certa idade e á mono-
tonía do paso do tempo que mutila 
as esperanzas creadas no día a día. 
Neste relato Casares fala das ilusións 
e desilusións das pequenas cousas da 
vida cotiá cunha humanidade e un li-
rismo estremecedor. Esas “cousas da 
vida” das que xa falara Castelao e 
que Casares retoma para falar delas 
desde a modernidade. 
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Por outra parte, no relato “O xogo da 
guerra”, Casares trata a impotencia 
dos débiles fronte aos fortes, o mal-
trato, a crueldade e a consecuente 
vinganza. Un relato moi actual que 
reflicte a perdurabilidade dos con-
flitos sociais que ocasiona calque-
ra tipo de maltrato e as súas conse-
cuencias. Un relato desgarrador que 
chega ao máis fondo do lector pola 
súa traxedia inherente. A enfermida-
de e a morte cobran unha gran re-
levancia no imaxinario casariano. 

O relato “Vou quedar cego” mos-
tra un aspecto da vida que calque-
ra ser humano pode sufrir. A chega-
da inesperada dunha enfermidade 
ou de circunstancias que impiden o 
desenvolvemento normal dun rapaz 
nárrao Carlos Casares desde a máis 
profunda humanidade dotando á his-
toria dunha indescritible beleza. “O 
xudas”—un dos relatos preferidos de 
Carlos Casares—enfróntase á morte 
da persoa que o acolleu, e así “O xu-
das” encara a traxedia máis grande 

do mundo: a ausencia de Tomás, e 
séntese só, sen ninguén ao seu carón, 
sen Tomás, coma o can que atopa no 
seu camiño, metáfora da inhumani-
dade dese bocado da vida chamado 
“soidade”, que todo ser humano ten 
que coñecer. 

A traxedia e o determinismo da vida 
están tratados cun especial coidado e, 
neste senso, a narrativa casariana ten 
moito que ver coa narrativa de Rafael 
Dieste, xa que a principal preocupa-
ción para eles foi manter a tensión 
emotiva do relato coa expresividade 
da palabra, o que conseguiron cun 
minucioso e detido traballo. Carlos 
Casares, amante das cousas peque-
nas, mostra nestes relatos a beleza e 
a perfección da palabra escrita. 

Dous anos máis tarde, en 1969, sae 
do prelo Cambio en tres (fig. 6), unha 
obra na que a experimentación for-
mal é a protagonista. Casares céntra-
se na emigración, tema da tradición 
galega, que combina co uso dunha 
linguaxe rupturista e de recursos de 
vangarda. Un xogo literario que que-
dou como mero experimento narrati-
vo do noso escritor, pero que se vol-
vemos a ela segue tendo interese po-
la actualidade da temática tratada: 
as xentes que marchan para buscar 
algo mellor, neste caso a París, Reims 
e o tráxico destino. Esa viaxe feita 
polo Cachorro, un dos protagonistas, 
cara un mundo mellor chea de espe-
ranzas e expectativas, vese truncada 
polo tráxico accidente: “tírate/ facen-
do eses/ que nos matamos/ i as pa-
labras racháronse alí cando podía 
seguir vivindo cando podía empezar 
vivindo cando podía seguir cando ía 
empezar alí se quedou convertido 
nun regueiriño de sangue” (Cambio 
en tres 1969, 103). Unha peza que 
recolle o drama social da emigración 
das clases menos favorecidas, hoxe 

 "O xogo da guerra", Vento ferido, Galaxia 1967, 14
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estendida a todas as clases sociais. 
Para Carlos Casares Cambio en tres 
“(…) foi un experimento. Pensei nun 
tema do país (porque me interesa es-
cribir sen afastarme dos problemas 
do país) e escollín un tan tópico e 
tan difícil de tratar como o da emi-
gración. Precisamente para fuxir do 
tópico e dos lugares repetidos qui-
xen facer unha novela vangardista” 
(Unha ducia de Galegos 1982: 285). 
En todo caso, a dualidade existente 
na obra entre o realismo e o experi-
mentalismo e a súa conciliación é un 
dos grandes logros desta novela se-
gundo Manuel Forcadela (Nova na-
rrativa galega 1993, 119). 

A nova novela de Carlos Casares 
aparecerá seis anos máis tarde, 
Xoguetes para un tempo prohibi-
do publícase en 1975 e foi gañado-
ra da convocatoria dos 25 anos de 
Galaxia. Atopámonos cun relato pos-
franquista no que predomina a car-
ga social fronte ao experimentalismo. 
Carlos Casares constrúe a historia de 
Elías Paz arredor da infancia na vila, 
a adolescencia nun colexio e a xun-
ventude na Universidade. Casares in-
troduce a novela co seguinte para-
texto de Jean Paul Sartre: “Coñeceu 
o Paraíso e perdeuno. Era un neno 
e expulsárono da súa infancia”. Así 
pois pódese dicir que é unha nove-
la de iniciación, xa que asistimos á 
transformación do protagonista nun 
ambiente de posguerra do que inten-
ta escapar. As historias de Elías, es-
tudante comprometido coa loita anti-
franquista, sucédense en Santiago de 
Compostela entre as reunións clan-
destinas nos pisos dos amigos que 
loitan contra o franquismo, os guate-
ques, os cafés e os amores e desa-
mores que corresponden a esa ida-
de. A crónica dunha xeración e dun 
tempo no que conseguir a liberdade 
era o soño dos mozos que se moven 

polo universo narrativo casariano. 
Unha obra atractiva para aqueles no-
vos que desexen coñecer a Galicia 
da posguerra desde o humor e o liris-
mo casariano. 

A partir deste momento na narrativa 
de Carlos Casares prodúcense cam-
bios relevantes. Coa publicación de 
Os escuros soños de Clío en 1979,  
Casares fai unha incursión nunha liña 
literaria máis lúdica, na que os asun-
tos que trata pasan da visión realista 
da realidade á creación do xogo de 
textos apócrifos para tentar facer, se-
gundo a crítica, unha revisión cons-
tructiva da historia de Galicia. Desde 
esta perspectiva podemos falar de 
Casares como un escritor sentimental, 
xa que na maioría das pezas casaria-
nas percíbese unha unión profunda 
con Galicia. Nesta obra, dedicada 
a Ramón Piñeiro, Carlos Casares in-
troduce dous paratextos que conside-
ramos clave para entender a historia 
narrada. O primeiro paratexto é de 
Fernando Pessoa, quen sinala: “Tudo 
o que vemos é outra cousa”, e o se-
gundo é de W. Lübbe (Das Zeichen, 
Berlín, 1927) e conta que “A musa da 
Historia, Clío, tivo os seus adorado-
res nos membros dunha sociedade 
segreda denominada Der Schatz, en 
Berlín, a mediados do século XVIII. 
Chamábana estes A Gran Feiticeira e 
honrábana con cantos e poemas, pe-
ro sobre todo coa escritura e a lectu-
ra de textos apócrifos. Pensaban que 
estes últimos tiñan o poder de alterar 
o Pasado e orientar a Humanidade 
no bo sentido”. Velaí a intencionali-
dade do noso escritor ao presentar-
nos historias diferentes a través dos 
apócrifos que axuden, xa que “tudo 
o que vemos é outra cousa”, a des-
cubrir os segredos da historia gale-
ga. Unha construción literaria seria e 
rigurosa na que o humor casariano 
nos fai pasar intres moi agradables 
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con esta posible revisión histórica. Os 
escuros soños de Clío—en palabras 
de Torrente Ballester—“é unha colec-
ción de relatos de marcada fisiono-
mía intelectual e humorística, bromas 
gastadas á Historia con enxeño brin-
cador e perspicaz (…) cun resultado 
indefinible que é a flor da literatura” 
(Prólogo a Ilustrísima 1981, 11).

Un ano máis tarde, en 1980, apa-
rece Ilustrísima, dedicada ao seu tío 
Xosé Mouriño, abade de Beiro, un 
lugar importante na biografía de 

Carlos Casares porque alí pasou 
moitos anos da infancia e da ado-
lescencia e ademáis un dos lugares 
onde se desenvolve a historia do Sol 
do verán, a derradeira novela deste 
persoeiro. Casares narra os graves 
problemas que desencadea a chega-
da do cinematógrafo a unha peque-
na cidade galega a principios do sé-
culo XX e os problemas existentes na 
diócese dirixida por un bispo aberto 
e tolerante que se enfronta aos sec-
tores conservadores da curia episco-
pal. Descríbenos os enfrontamentos 

dunha sociedade proviciana dividi-
da por razóns ideolóxicas e morais 
en dous bloques e representados en 
dous periódicos locais: La Verdad e 
El Liberal. O conservadorismo fron-
te ao liberalismo tamén se manifesta 
na vida da propia igrexa, xa que se 
reflicten dúas maneiras de entender 
a relixión e o evanxeo. Unha basea-
da no temor e nas prohibicións e ou-
tra máis tolerante baseda na xustiza 
e no perdón. Casares non pretende 
facer unha novela anticlerical senón 
que presenta a gran influencia que 

Ilustración de Xohán Ledo, Cambio en tres, Vigo, Galaxia 1969
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a igrexa ten sobre as xentes dunha 
cidade pequena de principios do sé-
culo XX.

 En Ilustrísima, o noso escritor móstra-
se como un mestre do arte de narrar, 
cunha prosa sinxela na que o lirismo 
inunda os recunchos máis recóndin-
tos desta narración. Nela—segun-
do Pedro Hernández—”encárnanse 
os valores humanos que aparecen 
no resto da obra de Carlos Casares, 
é dicir, a tolerancia, a bondade e o 
rechazo de calquera forma de fana-
tismo e violencia” (Ilustrísima 1980, 
13). Unha peza lírica que invita á 
lectura, como sinalara no seu mo-
mento Luís Suñén (Ibídem). Sete anos 
máis tarde, en 1987, publícase Os 
mortos daquel verán, unha novela 
na que se nos informa, en rexistro da 
linguaxe forense, dos feitos que leva-
ron á morte do boticario en 1936, 
dando a coñecer o clima de tensión 
daquel momento. A historia básase 
nas actas que un policía funcionario 
levanta sobre as declaracións dunha 
serie de persoas que deben testificar 
sobre a morte do boticario na gue-
rra civil. A nómina de personaxes é 
moi extensa e dalgunha maneira a 
lectura debe facerse sen moitas in-
terrupcións. Doutra banda, o papel 
do autor-funcionario de escoitar aos 
testigos para elaborar as actas onde 
o humor, a perplexidade e a obxec-
tividade aproxímannos máis ben ao 
autor. Un tema que, dalgún xeito, re-
corda o de A Esmorga de Eduardo 
Blanco Amor, outro dos referentes 
culturais de Casares. 

En Deus sentado nun sillón azul 
(1996), Casares, facendo uso da me-
moria histórica, recupera os tempos 
da preguerra e posguerra civil espa-
ñola, así coma os tempos do nace-
mento do nazismo; todo iso narrado 
pola muller que mira pola xanela e 

que nos descobre a vida dese Deus, 
protagonista da obra. Un home que 
despois dunha vida dedicada a xus-
tificar a actitude dos fortes fronte á 
debilidade dos pequenos, adopta 
no sillón azul unha postura que re-
flicte o seu estado de degradación 
anímica: 

Está como derrubado, co peito fun-
dido nunha especie de arco que 
se pecha cara adiante entre a ca-
beza e as pernas. Sen lentes pa-
rece aínda máis delgado. O na-
riz branco desde as cellas ata a 
punta, reflexa un brillo morto, coa 
excepción dunha especie de co-
lorote encarnado na parte dere-
ita, que se lle desparrama, igual 
que unha mancha de viño, por de-
baixo do ollo. (Deus sentado nun 
sillón azul, 110).

O autor afonda neste personaxe. 
Relátanos a súa vida desde o presen-
te e preséntanos esa figura deteriora-
da, encorvada, para describirnos a 
través da mirada e a evocación dela, 
a súa traxectoria tanto existencial co-
ma intelectual. Desde esta perspecti-
va a obra ofrece a posibilidade de 
somerxernos na psicoloxía do perso-
naxe e indagar no antagonismo des-
ta figura tan distante e, ao mesmo 
tempo, tan humana. As característi-
cas deste personaxe sorprenden por-
que no universo narrativo de Carlos 
Casares nunca existira unha figura 
semellante. A maioría dos seus per-
sonaxes son seres configurados des-
de a comprensión, desde a humani-
dade máis próxima. Por qué deseña 
nesta obra Casares a alguén tan pou-
co atractivo? A resposta atopámola 
na xestación da obra e é o propio 
autor quen nos da a clave na entrevis-
ta con Miguel Riera publicada na re-
vista Quimera (mayo-junio 1997, 73-
74). Explica Casares: 
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La figura del intelectual 
consentidor que apoya 
los movimientos antide-
mocráticos siempre me 
ha interesado. La ver-
dad es que esta nove-
la se empezó a compo-
ner en Berlín. Yo tenía 
claro que quería hacer 
el retrato del intelectual 
parafascista, o profas-
cista sin ser exactamen-
te facista. Y entonces, 
en Berlín, (…) fui a pa-
sear a orillas del lago y 
me encontré con un le-
trero que decía, “Casa 
de la conferencia de 
Dantzig”.(…) Estás en 
aquel lugar tan bonito, 
a orillas del lago, un 
sitio paradisíaco, don-
de todo te invita, a es-
tar tranquilo, feliz, y es 
precisamente ahí don-
de los nazis deciden 
acabar con los judíos... 
Aquella noche después 
de tomar la decisión de 
eliminar a los judíos, 
dos de los jerarcas (..,), 
sentados al fuego de la 
chimenea se recitaban 
poemas románticos ale-
manes y cantaban can-
ciones. Este es un he-
cho que nos ha costa-
do mucho entender; (…) 
que un caballero puede 
ser extraordinariamente 
sensible, recitar poemas 
románticos y decidir sin 
inmutarse la muerte de otro ser hu-
mano… Aquella visita me sirvió pa-
ra reflexionar sobre el papel del in-
telectual, sobre su responsabilidad 
(…). Lo que yo quería hacer era el 
retrato de un tipo de intelectual que 
a mí me resulta especialmente re-

pugnante, ese individuo muy seguro 
de sí mismo y capaz de hacer gran-
des barbaridades o, por lo menos, 
de ayudar a hacerlas. 

A claridade das palabras do autor re-
velan o seu obxectivo e compróbase, 

unha vez máis, cal é o papel do es-
critor: o do compromiso. Desde a súa 
preocupación e interese persoal Carlos 
Casares crea un imaxinario que des-
perta a inquietude do lector, o que ma-
nifesta o seu compromiso social para, 
xenerosamente, ofrecerllo ao lector. 

Ilustración de A galiña azul
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Teríamos neste momento que fa-
cer a presentación do Sol do verán 
(2002), unha obra que sae do pre-
lo despois da morte inesperada de 
Carlos Casares. Parece asombroso 
que o noso escritor vira truncada a 
vida nun momento tan inesperado, 
neste sentido son oportunas as pa-
labras de Ilustrísima: “(…) Acababa 
de aprender que hai feitos na exis-
tencia do home capaces de márcalo 
para sempre, de alterar definitivaen-
te a súa vida. Non era unha novida-
de nin unha sorpresa, pero repugná-
balle que acontecementos semellan-
tes foran tan pouco controlables (…)” 
(Ilustrísima 1980, 16). O destino que 
altera a vida dos seus personaxes, te-
ma moi recorrente e obsesivo na na-

rrativa casariana, refléxase na reali-
dade. É sorprendente que o destino 
tráxico de Carlos, o personaxe de O 
Sol do verán, coincida coa morte de 
Carlos Casares:

Carlos pasou a converterse no 
grande interrogante da miña vida. 
Coñecín a un neno cheo de vida 
e a un mozo alegre, de corazón 
limpo, e vin tirado na bañeira a un 
home de vinte e sete anos, co ros-
tro duro, escondido e amurallado 
detrás da barreira impenetrable da 
morte (O sol do verán 2002, 13). 

Unha novela calificada pola crítica 
como a mellor do escritor. Unha obra 
onde escritor e personaxe se funden 

e na que o Amor e o lirismo son os 
protagonistas da historia narrada. Un 
imaxinario máxico e sentimental que 
apasiona e sorprende ao lector.

Como conclusión pódese dicir que 
a obra de Carlos Casares represen-
ta todo un traballo por Galicia e pa-
ra Galicia, ese pobo sentimental do 
que fala Helena Miguélez no ensaio 
Galiza um povo sentimental? Un tra-
ballo dun escritor galego e sentimen-
tal que traspasa fronteiras e conse-
gue a universalidade. Velaí este reco-
ñecemento como persoeiro das Letras 
Galegas 2017 e a nosa Homenaxe. 
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ela, nin tampouco de que é unha fi-
gura destacada no asentamento do 
espazo urbano no ámbito da litera-
tura galega. Ourense é, en palabras 
de Dolores Vilavedra, o “particular 
Macondo de Carlos Casares”, unha 
cidade “caleidoscópica” e “mutan-
te” segundo a novela, por veces ur-
bana, episcopal e decimonónica ou 
“blancoamorianamente proletaria” 
(Vilavedra 2002: 40). 

Así pois, unha cartografía do 
Ourense literario, ou dos espazos da 
produción literaria de Casares, resul-
taría de sumo interese; pero cómpre 
non esquecermos que a relevancia 
da dimensión descritiva na produ-
ción deste autor transcende a súa 
vinculación ao espazo ourensán, 

Os achegamentos á modalida-
de descritiva adoitan estar 
presididos por unha tendencia 

dominante: o enfoque mimético. Este 
enfoque fai énfase no obxecto des-
crito e mesmo establece unha clasifi-
cación dos textos descritivos en rela-
ción a el; mais, evidentemente, non é 
a única perspectiva posible neste tipo 
de análises. Os traballos pioneiros de 
Franco Moretti (1997) abriron unha li-
ña emerxente no eido dos estudos da 
representación literaria dos espazos 
que se desenvolveu posteriormente, 
dando lugar a diversas cartografías 
literarias e á análise dos modos nos 
que a representación mediante ma-
pas pode levar ao campo da repre-
sentación visual a dimensión espacial 
dun texto literario.

Textura 
descritiva 
e espazos 
literarios 

na produción 
narrativa 

de Carlos Casares

María López Sández
Universidade de Santiago de Compostela

Podemos inserir a Carlos Casares 
dentro dunha ampla nómina de au-
tores, vencellados á cidade de 
Ourense, que a recrearon literaria-
mente ata o punto de conformaren 
un fenómeno que ten sido reiterada-
mente salientado e que foi denomi-
nado coa expresión “singularidade 
da Auria Miñota”, empregada por 
Ramón Villares na súa Historia de 
Galicia (2004: 402) para referirse á 
confluencia arredor desta cidade de 
intelectuais e escritores1. Non cabe 
dúbida de que, na súa plasmación 
literaria de Ourense, Casares segue 
unha tradición que conta cos prece-
dentes de Lamas Carvajal, os homes 
da Xeración Nós ou Eduardo Blanco 
Amor, por citarmos só algúns dos no-
mes máis senlleiros pertencentes a 

1 No mesmo sentido exprésase, por exemplo, Bieito Iglesias (2002: 31): “Carlos Casares y Ourense. Es decir, Casares y un territorio de ficción 
(…) balizado por cierto número de escritores que, desde el siglo XIX (…) y sobre todo en las primeras décadas del XX (Vicente Risco, Otero 
Pedrayo, sus diáconos y epígonos) han erguido sobre los pilares de la nostalgia y el dolor”.
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por Elrud Ibsch (1982). Na súa aná-
lise das funcións das descricións es-
paciais, identifica na novela realista 
un nexo entre a psicoloxía dos per-
sonaxes e mais a descrición espa-
cial, de xeito que esta subliña ou re-
pite, redundante e metonimicamente, 
a aquela. No Naturalismo, pola súa 
parte, e de acordo co modelo deter-
minista, a descrición adquiriría un va-
lor preditivo, pasando a desempeñar 
o papel de anticipador dos aconte-
cementos narrativos. Mais a mudan-
za máis radical chegaría nos últimos 
anos do século, coa inversión da xe-
rarquía entre narración e descrición, 
de maneira tal que, en ocasións, a 
acción está ao servizo da inclusión 
dun fragmento descritivo: “For instan-
ce, a stroll, an encounter, a journey 
are fragments of action which pre-
pare the spatial description” (Ibsch 
1982: 103).

A renovación e a experimentación 
propias da escrita do século XX aca-
daron a culminación,  no tocante ás 
estruturas descritivas, co Nouveau ro-
man. Prodúcese, entón, unha revalori-
zación desta modalidade como unha 
vía de superar e subverter a secuen-
cialidade propia das orientacións te-
leolóxicas. Mediante a descrición eli-
mínase, nestes textos, a dimensión an-
tropocéntrica e redúcese o mundo a 
unha materialidade indiferente ao ser 
humano (Jouve 1997). O valor que 
Carmen Mejía Ruiz (1997) lle atribuíu 
ao detallismo e á minuciosidade des-
critiva de Casares relaciónase con 
este posicionamento, pois interpreta 
que é un xeito de amosar o mundo 
na súa complexidade e posicionar o 

lector ante el para que o pense e in-
terprete2. A noción dunha descrición 
produtiva supuxo unha ruptura radi-
cal coa mímese. Consagrouse a trans-
formación de espello en lámpada, se-
gundo os termos metafóricos empre-
gados por M. H. Abrams (1953), pa-
ra expresar esta metamorfose cultural 
que afecta á concepción do signo e 
da arte. Da imitación pasouse á pro-
dución, á creación: “C’est que la 
place et le rôle de la description ont 
changé du tout au tout. Tandis que les 
préoccupations d’ordre descriptif en-
vahissaient tout le roman, elles per-
daient en même temps leur sens tradi-
tionnel (...) Elle prétendait reproduire 
une réalité préexistante; elle affirme à 
présent sa fonction créatrice” (Robbe-
Grillet 1963).

Pode dicirse, daquela, que a narra-
tiva de Casares se insire nun marco 
no que a modalidade descritiva está 
a suscitar enorme interese e a reve-
lar dimensións profundas dos textos 
literarios e a súa relación con aspec-
tos filosóficos e cos modos de habitar 
o mundo. Non pretendemos reabrir 
o debate sobre a adscrición ou non 
do autor á chamada Nova Narrativa 
Galega, nin o do nexo desta corren-
te co Nouveau Roman, aspectos que 
xa foron abondosamente tratados 
e para os que nos remitimos á revi-
sión que Anxo Tarrío Varela (2003) 
fixo da obra narrativa de Carlos 
Casares3; pero é evidente que o in-
terese que o escritor ourensan amo-
sou polos aspectos descritivos e es-
paciais da creación literaria posibel-
mente fixo del un dos autores con 
maior conciencia e cun posiciona-

como demostra a atención explícita 
que estes aspectos recibiron nas re-
flexións metaliterarias do autor.

A incorporación da cidade na obra 
de Carlos Casares vese favorecida 
pola estética dominante na que se 
insire e pola súa vontade de renova-
ción, que atopou no escenario urba-
no un xeito de distanciarse respecto 
aos autores anteriores á guerra, co-
mo sinala de xeito explícito Casares 
en Un país de palabras: “[O]s escrito-
res da posguerra tiñamos unha vonta-
de clara de distanciarnos da estética 
dos nosos predecesores, que consi-
derabamos ruralista” (Casares 1998: 
133). Esta dimensión do texto descri-
tivo, propia dun enfoque ou paradig-
ma formalista que se achega á des-
crición desde a dimensión estilística, 
abriría igualmente unha liña intere-
sante de achegamento ao autor. O 
Nouveau Roman, significativamente 
designado école du regard, fixo da 
descrición e do seu inevitábel efecto 
espacializador un elemento esencial 
do relato (Ricardou 1973). 

No seo do paradigma formalista si-
naláronse para a descrición funcións 
estruturais, organizativas e demarca-
tivas (Hamon 1973), ademais da fun-
ción máis puramente ornamental ou 
a ligada a unha determinada vonta-
de estética, xa que a descrición ten, 
esencialmente, unha forte capacida-
de de integrar un texto nun determina-
do sistema estético-retórico (Riffaterre 
1972, Hamon 1973). Neste sentido, 
é sumamente ilustrativo o percorri-
do histórico desde a novela realista 
ao nouveau roman levado a cabo 

2 “Su minuciosidad narrativa recuerda el detallismo de Castelao, ese deseo de que todo quede organizado en un conjunto armónico cobra en 
su obra narrativa una gran relevancia. Si el detallismo castelaniano buscaba emocionar al lector, la minuciosidad casariana consigue llevarnos 
de la mano por un universo narrativo estructuralmente complejo para mostrarnos la vida desde prismas diversos pero siempre con una finalidad 
didáctica peculiar, la de reflexionar” (Mejía Ruíz 1997: 291).
3 “En efecto, Casares foi un dos puntais indiscutibles da narrativa galega moderna. Non é estraño atopalo incluído na nómina de autores da 
denominada pola historiografía literaria nova narrativa galega, a pesar de que el mesmo, en declaracións varias, dubidaba da pertinencia de tal 
inclusión” (Tarrío Varela 2003: 18).
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mento explícito máis claro sobre es-
tas dimensións do proceso de escri-
ta. Moitos dos textos recollidos en Un 
país de palabras teñen unha impor-
tante dimensión teórica e reflexiva so-
bre a literatura como conformadora 
de espazos. Isto acontece, por exem-
plo, en “O amigo que inventou unha 
cidade”, onde analiza a transforma-
ción de Santiago de Compostela e 
a súa relación coa descrición litera-
ria da mesma por parte de Gonzalo 
Torrente Ballester. A perspectiva que 
adopta non é a dunha análise de si-
militudes ou diferenzas, da influen-
cia do referente real na creación li-
teraria, senón a da capacidade do 
texto literario para construír e modi-

Podemos inserir a Carlos Casares dentro 

dunha ampla nómina de autores, 

vencellados á cidade de Ourense, que 

a recrearon literariamente ata o punto 

de conformaren un fenómeno que ten 

sido reiteradamente salientado e que foi 

denominado coa expresión “singularidade 

da Auria Miñota”, empregada por Ramón 

Villares na súa Historia de Galicia (2004: 

402) para referirse á confluencia arredor 

desta cidade de intelectuais e escritores. 
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obra) da absoluta subsidiaridade do 
tempo en relación ao espazo na súa 
produción literaria. Cómpre lembrar-
mos, a este respecto, a indisolúbel 
imbricación de tempo e espazo no 
eido narratolóxico e o xiro espazo-
céntrico producido nas últimas déca-
das (Smethurst 2000) tras a constata-
ción, en certo xeito iniciática e profé-
tica de Michel Foucault (1967, 1976), 
de que as preocupacións do mundo 
actual teñen moito máis que ver co 
espazo ca co tempo. Neste sentido, 
a concepción do relato en Casares 
vólvese representativa do seu contex-
to histórico: 

[E]ntendín que a substancia do re-
lato non estaba nin na orixinalida-
de da historia nin no carácter insó-
lito do final, senón nas pequenas 
miudezas descritivas e a súa xe-
rarquización gradual e ordenada. 
(…) É esa a razón de que nos meus 
contos e novelas o tempo careza 
de sorpresas e non se complique 
xamais dado que a función que 
lle corresponde no relato é sempre 
subsidiaria doutros elementos que 
si teñen a categoría de feitos prin-
cipais (Casares 1998: 140). 

Xavier Carro (1991:54) refírese ao 
relato liñal como propio da primei-
ra parte da produción narrativa de 
Casares; mais, en relación a unha se-
gunda fase, máis experimental, sina-
la o seu abandono, que pode verse, 
por exemplo, en Os mortos daquel 
verán (1987). Unha das excepcións a 
este principio enunciado aquí de xei-
to global prodúcese na última das no-
velas do autor, O sol do verán, na 
que as analepses e a superposición 
e o entrecruzamento de tempos teci-
da arredor dun traxecto percorrido 
en sentido inverso xogan un papel 
central na trama e son elementos ne-
cesarios para a creación do suspen-

se e da revelación gradual dos feitos. 
Con todo, o predominio dos factores 
descritivos e do detallismo como ele-
mentos básicos do discurso son tra-
zos caracterizadores da narrativa de 
Casares que o conectan co Nouveau 
Roman e que confiren unha relevan-
cia radical á dimensión espacial da 
súa obra.

Na análise sobre a descrición como 
modalidade textual do texto literario 
recibiu especial atención o estudo 
das súas funcións narrativas. Neste 
sentido, unha das finalidades bási-
cas e máis frecuentes que foron sa-
lientadas é a xeración dun efecto am-
biental de verosimilitude, un aspecto 
que, no conxunto da produción de 
Casares, vai da man doutra grande 
función descritiva, a simbólica: 

Non me importaba que nos con-
tos ou as historias que me conta-
ban houbese acontecementos re-
chamantes, é dicir, mortes, fugas, 
pelexas, roubos, senón que estes 
fosen acompañados sempre de 
pequenas pinceladas descritivas, 
de breves datos ambientais ou de 
observacións persoais do narrador 
capaces de facerme crer que o 
que ocorría nos contos era tan cer-
to como a vida mesma (Casares 
1998: 138). 

Un exemplo claro de detallismo des-
critivo atopámolo en “Agarda lon-
ga ao sol”, de Vento ferido (1967). 
A descrición sensorial e perspectivi-
zada da cidade, da luz que se trans-
forma co transcorrer das horas e as 
outras luces que se van acendendo 
ao tempo que os sons que se apa-
gan e soa unha vella canción na ra-
dio de alguén que pasa baixo o bal-
cón son os elementos imprescindíbeis 
dese “estar aí” do vello inválido, que 
só pode agardar inmóbil a visita do 

ficar a cidade, entendida dun xeito 
semiótico, como signo que se desci-
fra, tal como explicitamente se reve-
la en “Unha cidade que é como un-
ha novela”. Casares é, asemade, moi 
consciente dos valores emotivos dos 
espazos literarios e do significado e 
transcendencia que adoptan en de-
terminadas épocas ou momentos nas 
diferentes culturas: 

Cada época ten o seu símbolo 
e unhas poucas paisaxes ilustres. 
Unha gran masa da humanidade 
ama as altas chairas do Tibet sa-
grado; millóns de seres humanos 
saúdan con emoción o escenario 
da paixón de Cristo. As culturas 
clásicas rodean de viva devoción 
as paisaxes de Grecia e de Italia 
(Casares 1998: 162). 

Se, por unha banda, a vontade re-
novadora e rupturista e o desexo de 
conexión coas innovacións da litera-
tura europea do século XX atopa no 
escenario urbano unha das marcas 
identificativas máis evidentes, o pro-
pio Casares explora tamén, na xéne-
se da súa inclinación literaria, o gus-
to polos “lances fortes, dunha bravu-
ra rural altiva” que atopaba no xei-
to de narrar do seu avó. O conxun-
to da obra creativa de Casares amo-
sa, efectivamente, un equilibrio en-
tre espazos rurais e urbanos, unha 
alternancia entre eses espazos reais 
inspiradores que constitúen Xinzo e 
Ourense (Platas Tasende 1998: 18) 
e as súas respectivas transposicións 
literarias.

A constatación da enorme relevancia 
narratolóxica do espazo na obra de 
Casares vese apoiada pola análise 
que el mesmo fai do seu propio pro-
ceso narrativo e pola súa afirmación 
categórica (que cumpriría matizar 
se a contrastamos coa realidade da 
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neto que finalmente non 
chega. Exemplos coma 
este fixeron que a crea-
ción de ambientes se si-
nalase como unha das 
principais características 
da narrativa de Casares 
(Hernández 1995: 384). 

Pero, malia todo o dito an-
teriormente, Casares non 
é autor de descricións de-
moradas e prolixas, se-
nón, máis ben, un mag-
nífico exponente do culti-
vo da descrición homéri-
ca. Ilustrísima é, de feito, 
un exemplo paradigmáti-
co desta técnica, que to-
ma o seu nome dun tex-
to clásico, a Ilíada, e con-
cretamente da descrición 
que no seu Libro XVIII se 
fai do escudo de Aquiles, 
profusamente adornado con grava-
dos de inspiración mitolóxica, xa que 
nela se fusiona a descrición co ac-
to de fabricación, introducindo, así, 
unha dimensión narrativa e unha ló-
xica temporal no proceso descritivo. 
Malia a antigüidade do texto de on-
de toma o seu nome, a descrición ho-
mérica foi abundantemente utilizada 
no século XX, precisamente como re-
sultado do rexeitamento das longas e 
profusas descricións da literatura re-
alista, que axiña arrastraron a pexa 
de constituíren espazos mortos da 
narración, “pausas descritivas” que 
comportaban fastío e podían mesmo 
expulsar ao lector do texto (Hamon 
1972, 1993). A descrición homérica 
e a descrición de accións ocupan un 
lugar relevante nos estudos sobre esta 
modalidade descritiva por situárense 
nun terreo lindeiro entre a narración 
e a descrición fondamente particular 
(Hamon 1981: 57; Adam e Petitjean 
1989: 152-156; Cervenka 1982: 22). 

Fronte á descrición pura, a homérica 
permite introducir a dimensión tempo-
ral, ao ser o tempo a cuarta dimen-
sión na que se estrutura o texto: ver-
ticalidade, lateralidade, profundida-
de e tempo (Adam e Petitjean 1989: 
82). En Ilustrísima, unha novela breve 
e densa, pouco propicia para as pau-
sas descritivas ou de calquera outra 
índole, a sensorialidade e espaciali-
dade das cousas ocupa un lugar des-
tacado tanto no nivel temático como 
de caracterización dos protagonistas. 
A solución técnica a este problema ra-
dica no emprego da descrición homé-
rica, na que os espazos se describen 
fusionados co percorrido do protago-
nista e focalizados por el, contribuín-

Ourense é, en palabras de Dolores Vilavedra, o 

“particular Macondo de Carlos Casares”, unha cidade 

“caleidoscópica” e “mutante” segundo a novela, 

por veces urbana, episcopal e decimonónica ou 

“blancoamorianamente proletaria” (Vilavedra 2002: 40).

do así, de xeito rápido e eficaz, á súa 
caracterización: “A ponte do crime 
noxento. Ao fondo, á súa dereita, ex-
tramuros da cidade, no barrio alto de 
Vilachá” (Casares 1998b: 36). 

Utilízase o mesmo procedemento en 
O sol do verán, xa sexa para descri-
bir a casa de Beiro, ou o traxecto en-
tre esta aldea e Ourense. O carácter 
perspectivizado e homérico da des-
crición permite imbuír os espazos de 
valores emocionais (focalizalos des-
de os personaxes) e evitar as des-
cricións prolixas e desligadas do fío 
argumental. O detallismo descritivo 
propio do estilo de Casares plásma-
se na abundancia de pormenores, na 
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ses-là, qu’il est éventuellement bon de 
posséder, et qui sont des signes de 
ce que nous sommes, comme tout ce 
que l’homme possède” (Lafon 1982: 
309). Mais, no caso da narrativa de 
Casares, a atención e o pormenor 
que certas descricións de obxectos 
acadan vencéllase, por unha banda, 
ao efecto de verosimilitude do detalle 
descritivo ao que tanta importancia 
concedía o autor e, por outra, á for-
te expresividade simbólica que certos 
obxectos conseguen atanguer na súa 
obra, particularmente no seu vínculo 
afectivo co personaxe.  

É significativa, pola súa recorrencia, 
a presenza e precisión da especifica-
ción dos espazos de sentar e os es-
pazos da visión, que se xustifica po-
la súa dimensión compartida de de-
finición dunha focalización. Philippe 
Hamon (1972, 1981, 1973), nos seus 
estudos xa clásicos sobre a descri-
ción, salientou a relevancia de certas 
operacións de embrague que serven 
para introducir o texto descritivo no 
seo da narración, para marcar ou de-
limitar as fronteiras e a imbricación 
entre o narrativo e o descritivo. É fre-
cuente que as descricións se liguen á 
narración a través dunha operación 
de embrague que define e posicio-
na unha perspectiva (unha focaliza-
ción). No caso de Casares, o uso des-
tas técnicas foi repetidamente sinala-
do pola crítica (Gaspar 2002) e é al-
go tan característico que ás veces se 
chegan a duplicar os marcadores de 
posicionamento: “Visto desde a outra 
beira da rúa, desde a parte de aquí 
do ventanal…” (Casares 1996: 278).

Fronte ás descricións máis neutras 
e panorámicas da narrativa realis-
ta do século XIX, a descrición focali-
zada estabelece un valor emocional 
ao ligar o espazo ou obxecto descri-
to ao personaxe, subxectivizándoo e 

proxectando sobre el as valoracións, 
xuízos e evocacións do personaxe ou 
convertendo o acto de ollar nun xei-
to de posicionarse ante o contempla-
do (ante o mundo) e, por tanto, ligán-
dose poderosamente a unha función 
caracterizadora do personaxe. Neste 
sentido, a forte tendencia a posicio-
nar o personaxe focalizador en posi-
ción sentada como punto de arrinque 
da operación de embrague que dá 
pé á descrición semella estar vincula-
da a un posicionamento existencial, 
a unha preferencia polos personaxes 
que contemplan e avalían dun xeito 
reflexivo máis que de actuación: xa 
sexa o vello que agarda o día enteiro 
a chegada que non se produce ou a 
Helena, fiel ao espazo e á solaina da 
casa ou á cadeira da biblioteca na 
que espera a Carlos, mesmo cando 
cómpre pechar as contras a un mun-
do neboento no que el xa está morto. 

Tanto os espazos da violencia como 
os espazos da felicidade teñen un-
ha forte representación na narrativa 
de Casares. A irrupción da violencia 
adoita ir precedida de detalles am-
bientais que preparan o devir dos 
acontecementos. Así acontece en “A 
tronada”: “un vento lene, triste, movía 
as follas. Era o único ruído. O demais 
estaba quedo, en silencio. Atopárono 
coa cara desfeita como un tomate es-
toupado”. O binarismo espacial, que 
tende mesmo a polarizar as espacia-
lizacións míticas, atopa na narrativa 
do escritor ourensán expresión a tra-
vés da cadea, o cuarteliño ou a cu-
neta de, por exemplo, “Cando che-
guen as chuvias” ou “Coma lobos”, 
por unha banda, e outros espazos ar-
quetípicos de fortes resonancias exis-
tenciais como o río de “A rapaza do 
circo” ou O sol do verán. 

Os espazos da felicidade tínxense, 
decote, dos valores connotativos da 

concreción dos posicionamentos es-
paciais dos personaxes e na focaliza-
ción dos obxectos recorrendo a pri-
meiros planos. En Deus sentado nun 
sillón azul, sen ir máis lonxe, o obxec-
to do título convértese nun sintagma 
repetido insistentemente, ata acadar 
un forte valor expresionista e simbó-
lico, ao tempo que a concreción do 
posicionamento de certos obxectos, 
aparentemente insignificantes, e a mi-
nuciosidade descritiva acadan un ni-
vel moi singular, mesmo caracteriza-
dor da súa obra. 

A locomotora Mikado de color 
verde que el mercou en Berlín nun 
anticuario da Kantstrasse tena no 
terceiro estante da dereita, entre 
un cabalo azul de lapislázuli e un-
ha navalla de Taramundi. Xusto 
debaixo, unha cámara de fotos 
que descubriron xuntos hai anos, 
un día que estaban paseando am-
bos os dous por Santiago, des-
pois dunha xornada que ela dedi-
cara enteiramente a preparar exa-
mes: detivéronse debaixo dos so-
portais da Rúa do Vilar, moi cerca 
da Praza do Toural, onde espera-
ban que parara a tromba de auga 
que uns minutos antes os sorpren-
dera na Alameda” (Casares 1996: 
254). 

Houbo correntes literarias marcadas 
pola prolixidade descritiva nas que 
poden rastrexarse funcionamentos 
ideolóxicos moi interesantes da prag-
matografía ou descrición de obxec-
tos. É o que acontece, por exem-
plo, coa obra de Balzac ou, en xe-
ral, coa literatura realista, que cóm-
pre vencellar á relación estabelecida 
cos obxectos nunha fase histórica de 
desenvolvemento do capitalismo: “Ce 
que ces descriptions laissent enten-
dre, c’est: ne craignons pas de faire 
porter l’attention du récit sur ces cho-
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infancia. O tópico do paraíso perdi-
do da infancia é, sen dúbida, un dos 
temas máis recorrentes da produción 
de Casares, aspecto que resulta con-
gruente coa importancia que o autor 
lles outorga ás descricións e aos es-
pazos. Non pode esquecerse, a este 
respecto, a forte ligazón entre descri-
ción espacial e tópicos literarios. O 
locus amoenus, o vita flumen, o bea-
tus ille, o homo viator ou o paraíso 
perdido da infancia son só algúns 
dos temas fixados pola historia litera-
ria nos que a dimensión espacial ocu-
pa un primeiro plano. Unha revisión 
dos tópicos como a que fixo Curtius 
(1948) permite poñer de relevo que 
este nexo entre lugar e tópico literario 
soborda o casual, algo que subliña a 
propia etimoloxía da palabra tópico, 
que remite ao topos (ao lugar). Este 
nexo entre os topoi e os loci retóricos 
tense visto como unha proba de cone-
xión íntima entre o lugar (sedes argu-
mentorum) e a inspiración: “N’y a-t-il 
qu’une métaphore entre lieu physique 
et lieu rhétorique?” (Jean-Marc Ghitti 
1998: 160).

Raymond Williams (1973) analizou 
as fortes conexións espaciais do tó-
pico do paraíso perdido da infan-
cia e fixo notar como a recreación 
da infancia e a súa evocación sen-
sorial teñen unha forte compoñente 
espacial. Infancia e paraíso perdi-
do comparten, en palabras de Cabo 
Aseguinolaza (2001: 53), unha tem-
poralidade retrospectiva; constitúen 
“utopías retrospectivas”, “metáforas 
dunha integridade orixinal perdida”. 

Esta conexión entre espazo e infan-
cia, entre temporalidade retrospecti-
va e nostalxia, ten un tratamento ex-
plícito en Xoguetes para un tempo 
prohibido (1975), como apunta xa a 
cita de Jean-Paul Sartre coa que se 
abre a obra: “Coñeceu o paraíso e 

perdeuno. Era un neno e expulsáro-
no da súa infancia” e reaparece de 
xeito recorrente e explícito no corpo 
textual: 

De repente fixéronte home, bo-
táronte para sempre do paraíso. 
Agora, cando o sol empece a ser 
máis feo, cando a poeira da es-
trada se agarre ao chan con esa 
primeira chuvia que aparece a 
traizón todos os anos por alá, en-
tre os montes da Pereira collerás 
o autobús unha mañá ben cedo 
e volverás ao piso aquel (Casares 
1975: 17). 

Moitos dos textos 

recollidos en Un país 

de palabras teñen unha 

importante dimensión 

teórica e reflexiva 

sobre a literatura 

como conformadora de 

espazos.
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deraba característica da súa narrati-
va; mais, en grande medida, o xogo 
de tempos é o requerimento estrutu-
ral para esoutro xogo, alternancia e 
choque de espazos. O propio título 
da obra evoca a solaina, ese espazo 
tan intimamente ligado a unha pers-
pectiva do ollar, e xa nas primeiras 
páxinas se fai presente ese elemento 
recorrente da narrativa de Casares, o 
do personaxe sentado nun espazo de 
focalización: 

Pechada eu soa nesta vella biblio-
teca, paso horas ordenando pa-
peis, movendo libros dun sitio para 
outro, ou simplemente sentada na 
butaca de coiro que está ó pé da 
ventá que se abre cara ó río, pe-
ro coas contras arrimadas porque 
me molesta a luz do sol (Casares 
2002: 10). 

A irrupción do feito tráxico (o corte 
vital) preséntase no comezo como 
a imaxe arquetípica dun acto sacrí-
lego (a destrución dun paraíso), ex-
presada cunha explicitude e unha ter-
minoloxía espacializada que seme-
lla exemplificar as teorías de Gaston 
Bachelard sobre o valor arquetípico 
da casa orixinal: 

Con seguridade, ningunha daque-
las persoas podía imaxinar o mun-
do que se gardaba entre aquelas 
paredes, as horas alegres que eu 
tiña vivido naquel espacio por on-
de eles pasaban agora como se 
fose soamente o escenario tráxi-
co dunha morte inesperada. Aquel 
fora, sen embargo, o espacio da 
miña dita e das miñas aventuras. 
Sentía que me gustaría dicírllelo, 
berrarlles que aquela casa que 
acababan de invadir como corvos 
en busca de carroña fora antes un 
recuncho delicioso do meu paraí-
so infantil (Casares 2002: 24).

A casa é a depositaria do tempo e 
da memoria, de aí a renuencia de 
Helena a calquera cambio que a al-
tere. A fusión metafórica da casa cos 
personaxes faise decote explícita no 
texto, nun uso moi especial das me-
táforas antropomórficas que son tan 
frecuentes nas descricións espaciais. 
Helena séntese identificada, a través 
da ollada de Arturo, cos despoxos de 
obxectos arrombados, cun uso que 
fai presente a imaxe do faiado co-
mo metáfora das lembranzas remo-
tas convertidas en obxectos rotos e 
inservíbeis: 

Arturo estaba calado, observán-
donos, e eu sentín a aprensión de 
que puidese vernos como se fo-
semos figuras cubertas de polvo, 
arrombadas nun faiado entre mo-
bles antigos, espellos sen azou-
gue, bonecas sen brazos nin per-
nas e trastes inútiles. A simple sos-
peita de que Arturo estivese véndo-
nos daquela maneira producíame 
o mesmo malestar que me causa-
ba cando se puña a criticar a de-
coración da casa e suxería cam-
bios que eu non estaba disposta a 
facer (Casares 2002: 155). 

Son tamén arquetípicos o uso sim-
bólico das estacións do ano e o da 
luz como expresión de estados aní-
micos e emocionais. O título apunta 
a estes valores connotativos, conver-
téndose o sol do verán na expresión 
máxima do paraíso infantil truncado 
e perdido, dun xeito que se vai re-
petindo, xerando no texto un leitmo-
tiv de cadencia rítmica. Do sol dos 
veráns da infancia dise que “consti-
tuía o regalo máis fermoso daque-
les días felices” (38), e a irrupción 
da morte provoca que adquiran “a 
aparencia fantasmal dunha realida-
de debuxada entre nubes” (38). Luz, 
memoria e apagamento son imaxes 

O sol do verán, a última novela de 
Carlos Casares, sintetiza, de xeito 
paradigmático,  os trazos e funcións 
propios da descrición na narrativa do 
autor ourensán: o efecto ambiental, 
os valores connotativos e simbólicos 
e a subxectivización do espazo que 
vimos sinalando como aspectos cla-
ve no tratamento do espazo na obra 
do autor. Nesta novela ilústranse, ta-
mén, aspectos como a tendencia ao 
emprego das metáforas antropomór-
ficas nas descricións espaciais, que 
apuntan a unha expansión do eu, a 
unha fusión entre espazo e suxeito. 
Trátase, ademais, dun texto que lle 
confire unha relevancia especial á ca-
sa habitada (á casa da infancia) co-
mo conformadora da subxectividade, 
dun xeito que inevitabelmente evoca 
a topoanálise (unha indagación das 
implicacións psicanalíticas do espa-
zo) de Gaston Bachelard (1957), pa-
ra quen a memoria do espazo ten un-
ha pegada na psique humana moi 
superior á da construción dun relato 
autobiográfico. 

Como apuntabamos no comezo, es-
ta novela, construída sobre unha ana-
lepse, cuestiona a suposta simplici-
dade e liñalidade no tratamento do 
tempo que o propio Casares consi-

O conxunto da obra 

creativa de Casares 

amosa, efectivamente, un 

equilibrio entre espazos 

rurais e urbanos, unha 

alternancia entre eses 

espazos reais inspiradores 

que constitúen Xinzo e 

Ourense (Platas Tasende 

1998: 18) e as súas 

respectivas transposicións 

literarias.
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recorrentes que se entrecruzan e que 
se repiten en eco ao longo da na-
rración: “eu pensaba naquel instante 
que a luz dos nosos veráns, que eu 
levaba acendida na memoria como 
un sol amarelo, se estaba apagan-
do“ (158). De feito, a propia morte 
de Carlos se describe como o correr 
dunha cortina: “ó avanzar a color 
branca da morte sobre o rostro de 
Carlos igual que unha cortina que 
se pecha lentamente ata deixar un 
cuarto en penumbra” (38). O xogo 
antitético faise explícito e marcada-
mente recorrente, como ao afirmar 
que a ausencia de Carlos nun dos 
veráns fixo que se tornase “tan feo 
como calquera inverno da cidade” 
(43). Os veráns compartidos na ca-
sa de Beiro convértense, así, no ar-
quetipo do paraíso e a súa ruptu-
ra dá lugar a todo un conxunto de 
imaxes de escurecemento (de con-
tras pechadas ao sol, ou de nubes e 
néboas reais ou simbólicas) nas que 
a oposición entre interior e exterior, 
entre subxectividade e mundo exter-
no acaba por se confundir: “Era co-
mo se me atopase vivindo soa nun 
val pechado entre montañas, ocu-
pado pola néboa, e non conseguía 
saber se aquela sensación de fu-
me ou de algodón procedía do in-
terior da miña cabeza (…) ou dos 
meus ollos” (36). Respecto ao uso da 
luz, Tarrío Varela (2003: 35) sinteti-
za do seguinte xeito a súa presenza 
nas últimas obras narrativas do autor 
ourensán: 

[T]reitos temporais nos que a luz 
do sol lle permitise a composición 
de cadros que por veces resultan 
dun cromatismo plástico que non 
pode ser casual. Cores, luces, ves-
tiario dos personaxes, flores, ro-
sas, aparecen con certa frecuen-
cia compoñendo fotogramas ou 
cadros pictóricos de estética fun-

damentalmente modernista e mes-
mo art deco (en varios aspectos 
nos que este pode conectar con 
algúns movementos de vangarda, 
como o fauvismo. 

A solaina, inevitabelmente vencella-
da, como dixemos, co título da obra, 
convértese no espazo privilexia-
do dunha focalización que é, simul-
taneamente, espacial e existencial. 
Significativamente, esta parte da ca-
sa ábrese sobre o río, facendo pre-
sente o tópico do vita flumen, que 
premonitoriamente se presenta ante 
Helena e Carlos como a folla curva-
da dunha gadaña. Conséguese, así, 
un efecto no que o espazo prepara 
e preludia o acontecemento tráxico 
dun xeito que evoca o funcionamen-
to propio dos textos naturalistas, nos 
que o determinismo xera decote ele-
mentos premonitorios nas descricións 
espaciais: 

Estabamos os dous sentados na 
solaina, despois de cear, toman-
do o fresco, coa mirada perdida 
no fondo do val, onde o resplan-
dor da lúa debuxaba a canle do 
río cunha luz de metal, igual que a 
folla curvada dunha gran gadaña 
brillante (Casares 2002: 76). 

Os demais elementos da trama es-
tán ao servizo da recreación do te-
ma do paraíso perdido da infancia. 
O incesto é o ámbito dos primeiros 
afectos e os intentos fracasados de 
desenvolver outras relacións expre-
san a incapacidade de deixar atrás 
a nenez. Deste xeito, o movemento 
de ida e volta, de afastamento e re-
torno, confire un valor moi peculiar 
ao desprazamento espacial como 
“símbolo ou figuración do desexo” 
(Jouve 1997: 187), tal como pode 
ser visto en moitas modalidades na-
rrativas, desde os contos infantís ao 

xénero de aventuras ou a literatura 
de viaxes. 

A dor de medrar e abandonar o pa-
raíso, contida xa arquetipicamen-
te no relato bíblico, atopa en O sol 
do verán unha formulación radical á 
que se supeditan todos os elementos 
da narración e, moi particularmen-
te, a constitución dun xogo de tem-
pos e espazos que se entretecen in-
disolubelmente coa renuencia a saí-
ren do espazo-tempo máxico da in-
fancia. E, cando se quere obstinada-
mente permanecer nun paraíso, este 
degrádase, corrómpese e prodúcese 
unha expulsión. Como sinala Olivia 
Rodríguez González (2004: 166) no 
seu achegamento comparado a O 
sol do verán e La madre naturaleza 
de Emilia Pardo Bazán, “a desfeita 
do mundo dos personaxes é o aca-
bamento do paraíso infantil que os 
alleos profanan”. Por algo é moi fre-
cuente que nos relatos do autor ou-
rensán o acto de saída da infancia 
sexa abrupto e violento. Mais o im-
pulso humano de aferrarse ao tempo 
pasado, mesmo a unha construción 
ideal que como tal nunca existiu, es-
tá cargado dunha beleza nostálxica 
que constituíu un dos temas recorren-
temente visitados na literatura. O 
personaxe de Carlos é o que leva a 
cabo un intento activo de renuncia; o 
que se ausenta e o que propón quei-
mar o wigwan, convertido no máis 
claro símbolo da infancia e dos so-
ños infantís. Significativamente, can-
do Helena oe falar de Alejandra vai 
sentar á beira do wigwan, que cris-
taliza, en tanto que obxecto, a infan-
cia perdida á que ela se aferra. É 
imposíbel non lembrar neste punto 
a escena de Cidadán Kane (outra 
grande historia sobre o paraíso per-
dido) na que a zorra dos xogos in-
fantís sucumbe ao lume arrombada 
coma un trasto inservíbel. Nun exem-
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plo extremo de fusión de tempo e es-
pazo, ou de metaforización da me-
moria a través da súa espacializa-
ción, Beiro convértese en expresión 
metafórica da infancia: “fíxome pen-
sar en Beiro como un lugar alleo e 
afastado, e sentinme triste” (144). O 
paradóxico de sentir distante un es-
pazo que se habita resólvese cando 
ese espazo é, en realidade, un tem-
po que, como na obra emblemática 
sobre o tema de Marcel Proust, xa 
está perdido. 

A descrición ocupa un lugar 
esencial na narrativa de Carlos 
Casares e está ligada, dun xeito 
profundo, á súa poética, ao seu 
modo de entender o fenómeno li-
terario. No escritor ourensán, a 
descrición conecta coa tradición 
(a través da súa relación coa ora-
lidade e coa violencia), mais ta-
mén coa innovación (mediante 
a conexión cos novos modos e 
repertorios que incorporan esta 
modalidade desde perspectivas 
intimamente ligadas a unha nova 
estética). A minuciosidade do de-
talle cumpre, para Casares, unha 
función ambiental de primeira or-
de, da que depende a verosimili-
tude do texto e a eficacia global 
da narración, dun xeito no que 
insistiu enfaticamente en diversos 
escritos e ocasións; mais o espa-
zo transcende, na súa obra, es-
te valor ambiental (por moi im-
portante que este sexa) e adqui-
re riquísimos matices de valores 
simbólicos, connotativos e emo-
cionais. O espazo convértese, a 
miúdo, nas súas páxinas en ex-
pansión da subxectividade, dan-
do expresión ao paraíso perdi-
do e preludiando o feito tráxi-
co ou impregnándose de vitalis-
mo e sensualidade, como no ba-
ño no mar de O sol do verán ou 

O sol do verán, a última novela de Carlos Casares, 

sintetiza, de xeito paradigmático,  os trazos e 

funcións propios da descrición na narrativa do 

autor ourensán: o efecto ambiental, os valores 

connotativos e simbólicos e a subxectivización do 

espazo que vimos sinalando como aspectos clave 

no tratamento do espazo na obra do autor.
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nos paseos do protagonista de 
Ilustrísima, fragmentos que exem-
plifican, magníficamente, a eroti-
zación da paisaxe da que falou 
Alain Roger (1997). Nun contex-
to como o actual, no que se pode 
falar dunha emerxencia do espa-
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zo como elemento filosófico e na-
rratolóxico e no que proliferan os 
intentos de cartografiar os espa-
zos literarios e entender dun xei-
to profundo como se interrelacio-
nan os espazos reais e as crea-
cións culturais, a obra de Carlos 

Casares ofrécese, sen dúbida, 
como un eido fértil de especial 
interese no que espazo, tempo, 
narración e memoria se interre-
lacionan de xeito profundamente 
suxestivo.



Carlos Casares nas rúas de Ourense nos anos 1960
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En 1957 Carlos Casares abandona o Seminario 

de Ourense, onde ingresara en 1952 para 

completar a súa formación no eido das 

Humanidades. No seminario comeza a aproximar-

se a moitos dos autores que posteriormente marca-

rían a súa traxectoria literaria. Os pasos firmes que 

Carlos Casares dera como alumno do Seminario le-

várono a presentarse, mentres cursaba o bacharelato, 

ao Concurso Provincial de Contos de Nadal de 1959 

coa composición “A la sombra de una muerte”, pola 

que gañou o primeiro premio. Alí coñece a Vicente 

Risco, de quen sabía desde cativo por referencias do 

seu pai e que formaba parte do xurado do devandi-

to galardón.

Co inicio da nova década, Carlos Casares abandona a 

súa cidade natal e trasládase a Santiago de Compostela 

para cursar estudos de Filoloxía Románica e alí co-

meza a relacionarse cos núcleos estudantís da épo-

ca –entre os que se atopaban nomes de gran relevan-

cia nas nosas letras como Arcadio López-Casanova, 

Salvador García-Bodaño, Francisco Xavier Carro, 

José Luis Fontenla ou Antón Tovar, entre outros– e 

a experimentar os constantes movementos dun sis-

tema universitario retrógrado e represivo que era 

preciso cambiar. En Compostela acode por primei-

ra vez á casa de Ramón Piñeiro, quen posteriormen-

te se convertería nunha figura fundamental na súa 

vida por compartiren unha fonda amizade. Ramón 

Piñeiro foi guía necesario dun adolescente Carlos 

Casares que comezaba a enfrontarse aos proble-

mas e dúbidas propios da súa idade e do momen-

to social que lle tocaba vivir. En 1963 o Seminario 

de Estudos Universitarios convocou no mes de mar-

zo un novo certame das Festas Minervais, que se ce-

lebrou no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de 

Compostela. O xurado estaba composto por Ricardo 

Carballo Calero, Manuel Rabanal Álvarez e Raimundo 

García Domínguez, Borobó. O mantedor do certa-

me foi Ramón Otero Pedrayo e os premiados foron 

Arcadio López-Casanova, que recibira o primeiro 

premio por “Nimbo de soedades”, Salvador García-

Bodaño, segundo premio por “Amor asulagado” e 

Carlos Casares coa triloxía “Poemas da lembranza”, 

presentado baixo o lema de “Cadavos”.

Nese mesmo mes de marzo de 1963, un día antes da 

celebración do Día Mundial da Poesía no que a aula 

de cultura da Facultade de Filosofía e Letras recibira 

a Carlos Casares para falar da poesía española desde 

principios de século, Francisco Fernández del Riego, 

Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo pro-

poñen á Academia a celebración do Día das Letras 

Galegas con motivo do centenario da publicación de 

Cantares gallegos de Rosalía de Castro. O proxecto 

culminou con éxito, e o 17 de maio dese ano celebrou-

O nacemento dun escritor

Laura Piñeiro Pais

Universidad Complutense

Carlos Casares
n a  d é c a d a  d o s  s e s e n ta
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se en Santiago un acto literario con posterior recital 

poético e ofrenda floral. O discurso principal ofrece-

uno Ricardo Carballo Calero e titulouse “Rosalía de 

Castro y su libro Cantares gallegos” e da lectura dos 

poemas encargáronse Xohana Torres, Salvador García-

Bodaño, Arcadio López-Casanova e Carlos Casares. A 

composición que presentou Carlos Casares titulouse 

“Verbas de espranza pra Rosalía” e foi publicada, xun-

to coas dos seus compañeiros, no primeiro número da 

revista Grial. Velaquí a composición:

Olla, Rosalía,
iste novo abrente de espranza.

Acabóuse o pranto xa pra sempre
endexamáis voltaremos hastras bágoas

porque é tempo de se erguer.
Dende Padrón a Trasalba

baixa polo tempo
un río de arelanzas:

Otero, Piñeiro, Carballo, Celestino,
García-Sabell, Tovar, Celso Emilio, Novoneyra...

Inzadas
voces outas que se chegan

deica a cinxa quente que sementaras
na terra longa

da nosa Galicia sulagada.
Eiquí estamos ergueitos
ó pé da túa lembranza

ollando o trunfo que se albisca
sobor das torres de Compostela Santa.

Iste é froito da túa sementeira, Rosalía.
Ista é a Galicia da espranza.

O galardón das Festas Minervais, o primeiro da súa 

traxectoria poética, supuxo un paso decisivo na tra-

xectoria literaria de Carlos Casares e esta inclinación 

pola lírica animouno a presentarse, meses despois, 

a unha nova entrega de Xogos Florais, desta banda 

en Vilagarcía de Arousa. O certame, organizado pola 

Comisión de Festas de Vilagarcía, estaba dividido en 

dúas modalidades: poesía en lingua española e poe-

sía en lingua galega. Carlos Casares obtivo o primeiro 

premio en lingua galega coa composición “Tempo da 

door e da espranza”, pola que recibiu a Flor Natural 

dos Xogos e unha dotación económica, como pode-

mos documentar na prensa da época e no testemu-

ño epistolar do propio autor ao seu amigo Ramón 

Piñeiro con data 2/8/1963.

Tras unha continuada angueira en recitais e exposi-

cións poéticas, Carlos Casares publica no primeiro 

terzo de 1965 as súas catro primeiras narracións en 

Grial, que posteriormente conformarían, agás unha, 

Vento ferido, que sairía do prelo de Galaxia dous 

anos despois. Os relatos son “Agarda longa ao sol”, 

“Cando cheguen as chuvias”, “Monólogo” e “Didiante 

dun retrato”, esta última non introducida na xa men-

cionada primeira obra. Queremos centrar a nosa aten-

ción neste último texto por tratarse dun diálogo con 

Castelao, figura literaria e política moi admirada por 

Casares por ser representación da dignidade e, xunto 

con Rosalía, mito do pobo galego. Consideramos, 

pois, que é preciso engadir este fragmento: 

Fago contas, meu home dos lentes e do retrato sin 

marco nin cristal, boto números pra conocer os 

grados Fahrenheit ou Réamur que marca o termó-

metro da dinidade, o termómetro da vergonza e 

da verdade, o termómetro noso, tódolos termóme-

tros asoballados que xa non sirven, que xa non 

marcan [...]

Neste texto o autor pregúntalle ao de Rianxo os por-

qués de moitas das situacións da Galicia do seu tem-

po a partir do visionado de debuxos de campesiños 

“de cara esnaquizada, rexos debuxos que non lle gus-

tan a ninguén” e que Castelao retratara no seu álbum 

Nós e trasladara posteriormente á súa creación litera-

ria. Nese mesmo ano 1965 a prensa dá noticia dunhas 

“Entregas de poesía”, uns cadernos que edita un gru-

po de poetas de Lugo que conforman o grupo Ronsel: 

Arcadio López-Casanova, Lois Diéguez, Salvador 

García-Bodaño e Carlos Casares. A quinta entrega de 

poesía sería a de Carlos Casares que, finalmente, non 

conseguiu ver a luz. Porén, malia estes primeiros re-

coñecementos e éxitos do autor no eido da poesía, as 

palabras que Ramón Piñeiro lle dirixe nunha carta 

nese ano anuncia, case de xeito profético, a orienta-

ción que tomaría anos despois a carreira literaria de 
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Carlos Casares: “Ti estás chamado a ser un dos gran-

des renovadores da prosa galega”.

En 1966 Carlos Casares preséntase á convocatoria 

anual das Festas Minervais do SEU coa triloxía “Coma 

o ruído do silencio”, pola que acada o segundo pre-

mio da modalidade de poesía galega. O xurado des-

te certame estaba composto por Ricardo Carballo 

Calero, Manuel Rabanal Álvarez e Miguel C. Vidal 

Vázquez. Esta será a derradeira participación do au-

tor neste certame universitario que finalmente desa-

parece en 1967. Nese mesmo ano 1966 sae do prelo 

a obra Antonio Machado, na nosa voz. Homenaxe 

a Machado, publicada no Círculo das Artes de Lugo 

baixo a coordinación de Xesús Alonso Montero. 

Xunto a Bernardino Graña, Manuel María, Manuel 

Lueiro Rey, Manuel López Ferreiro e Arcadio López-

Casanova, Carlos Casares homenaxea o autor his-

palense coa composición “Poema de emerxencia 

para Antonio Machado”, que citamos pola reedición 

de 2004, 23 poetas galegos cantan a don Antonio 

Machado:

Aiquí silencio,
ó norte

Colliure
i unha morte

que enxendra corazós prá libertade.
O milagro

de un pobo en pé de amor
ó calor

da túa cinza quente
que nos ergue 

contra perezosos
tempos.

Na terra da charanga e dos pandeiros
hai unha esperanza que inda agarda 

encher de futuro este silencio.

Carlos Casares con Ferro Couselo dando unha conferencia na Agrupación Cultural Auriense
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O número 13 de Grial, correspondente aos meses de 

xullo, agosto e setembro de 1966, publica unha es-

colma de dous poemas de Carlos Casares, un titula-

do “Roula, muíño triste” e outro “Amemos”, que in-

augura cunha cita de Xohana Torres, a quen lle de-

dica a composición. Este último poema foi recollido 

con posterioridade –con modificacións–, xunto con 

outros dous textos máis, “Elexía a Luis Cernuda” e 

“Non”, nos números da revista leonesa Claraboya 

e na antoloxía de Basilio Losada Poetas gallegos de 

postguerra, publicada en 1971 na editorial barcelo-

nesa Llibres de Sinera. Velaquí uns fragmentos des-

tes poemas:

Roula, muiño triste,
roula as lembranzas de antano.
As tardes nos eidos cas vacas, 

enredando
Ca navalla

nun pau de carballo.
[…]

Agora que vou rubindo polos días
triste e canso
de ser home

niste camposanto
de arelas soterradas

e de anceios acoitelados.
Do neno que fun 

soilo me queda un espantallo.
Roula, muiño triste,

roula as lembranzas de antaño!
***

Amemos
o tempo que turra de nós e que nos leva.

Inda que o ceo está azul e non hai nubes e non chove,
sempre é cedo

pró froito que agardamos e non chega.
[...]

Todo é presente, infindo hoxe
semente en penedía, nunca froito,
árbore sin selva, mais con tempo,
longo río de morte que nos leva.

Sempre...!
I ó decilo, tremen de medo os beizos,

É o doce intre
que arelamos facer eterno.

Sempre...!, soñamos.
El haberá nubes de nunca no noso ceo?

***
Desde lonxe falarémoste en lembranza

coma o canle dun río xa perdido.
Eres esquezo xa, corpo valeiro,
boca prá soedá, frente sin soño,

pergunta niste mar cara ao naufraxio.
[...]

Eres un morto, amigo, eres un morto,
acabóuseche o tempo e xa non falas,

Luis Cernuda do tempo e da palabra.
***

Eu ben sei que non hai volta.
Iste é o derradeiro no camiño.
Todo é presente coma pedra

niste hoxe
con dimensión de adiós nos horizontes.

[...]
Todo é presente, infindo hoxe,

semente en penedía, nunca froito,
árbore sin seiva, mais con tempo,
longo río de morte que nos leva.

1 Citamos pola edición de 2004, a primeira da Biblioteca Carlos Casares da Editorial Galaxia.
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En marzo de 1967 Carlos Casares publica Vento feri-

do1, o seu primeiro libro de relatos breves. Saíu do 

prelo de Galaxia, na colección Illa Nova, dirixida aos 

creadores máis novos. A obra foi recibida con gran-

de éxito por parte da crítica, que destacou as calida-

des da súa prosa fluída e clara, o lirismo expresivo, a 

profundidade psicolóxica dos personaxes e o realis-

mo co que constrúe os espazos. A edición deste libro 

compleméntase cos debuxos do artista compostelán 

Xulio Maside, sobriño do mestre Carlos Maside.

Vento ferido inaugúrase cunha cita de Cesare 

Pavese, unha das confesas debilidades literarias de 

Casares: “Calquera que pasa ten un rostro e unha 

historia”. As doce narracións que compoñen Vento 

ferido son: “O xogo da guerra”, relatado a partir 

dunha voz intradiexética infantil, Rafael, que con-

ta o episodio dun xogo macabro no que se converte 

en agresor e das posteriores consecuencias da ac-

ción: “Eu non quería, ben o sabe Deus. E deille no 

pescozo. Os outros berraron: «¡Máis!» Trinquei os 

dentes e sentín que me baixaban as bágoas polos 

ollos e que non vía”. É interesante destacar neste re-

lato a simboloxía do sol e da calor como sinónimo 

de violencia. 

Novamente intradiexética é a voz que narra o segun-

do dos relatos, “Coma lobos”, que se dirixe a Eduardo 

para lembrarlle as causas do asasinato do seu irmán, 

o Roxo. O texto denuncia a impasibilidade do home 

ante a atrocidade da represión: 

[…] el era teimudo e non fixo caso, porque volta 

con que todos os homes somos iguais e que temos 

dereitos, home si, eso sabémolo todos, me cago na 

puta, tamén o sei eu, pero non se pode falar, que 

non, home, que non se pode e hai que aguantar e 

deixar os dereitos e as valentías a unha beira e se 

mexan por ti, deixa que mexen, que para o que 

han levar... 

A acción do terceiro relato, “Cando cheguen as chu-

vias”, é evocado a partir dun fragmento dunha can-

ción: “Cando cheguen as chuvias, meu amor, que fa-

remos?”. A disputa entre Tino e Ruco na Taberna do 

Picouto remata coa morte dun deles e a presenza do 

sol e a calor como representación da violencia e da 

morte evoca o asasinato do árabe en L’Étranger de 

Albert Camus: 

Cando viu o Ruco no chan, sentiu unha calor que 

lle ía subindo pola gorxa ata lle encher a boca e se-

carlle a lingua. Oíu os berros da xente, a música, 

o freazo dun coche que lle pegou co guardabarros 

nunha coxa. Houbo un momento no que pensou 

que non ía chegar á Comisaría. Apoiouse nun ho-

me e tivo medo de morrer alí, na rúa, baixo da-

quel sol que enchía o aire cunha luz rara.

Outros elementos que vinculan esta composición 

coa do narrador alxeriano é a tensión entre o espa-

zo interior –que representa o cárcere– e o exterior, 

onde a orquestra toca de xeito continuado “Cando 

cheguen as chuvias...” para lembrarlle ao preso a súa 

nova realidade.

O cuarto relato, “Monólogo”, está dedicado a Francisco 

Fernández del Riego, con quen mantivo unha fonda 

relación persoal e editorial, xa que foi quen ultimou, 

desde Galaxia, os últimos detalles para a publicación 

desta obra. A figura do editor del Riego volverá apa-

recer posteriormente no relato “Un escritor didácti-
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co”, pertencente a Os escuros soños de Clío de 1979. 

Neste texto, un narrador intradiexético analiza e de-

nuncia as miserias da sociedade do seu tempo. A par-

tir dun monólogo interior condicionado por un episo-

dio de embriaguez, o protagonista rexeita o espazo en 

que vive e a sociedade que o repudia e o critica:  

ai, que meu home é un perdido, pero non o di, iso 

non o di, ai, que non o di, que non o di, frere xa-

que din din don, que non o di, que non o vin, pe-

ro dixéronme que si: «gallegos y animales» ou algo 

así, o carteliño da estación de Madriiii, piii, que 

estou trompa e qué, se son de provinvias e qué, 

porque ao mellor non somos xente e temos o ángu-

lo facial obtuso e falta de vitamina D.

Ademais do humorismo que marca toda a composi-

ción, o final está cargado dun profundo lirismo mar-

cado por aliteracións, repeticións de palabras e enu-

meracións que acompañan o personaxe que abando-

na devagar a acción.

O quinto relato, “Agarda longa ao sol”, representa a 

cara máis afable deste Vento ferido pola tenrura que 

desprende o seu personaxe principal. Nel, o narrador 

expón o conflito do protagonista e o seu tempo, pero 

este non atende a unha cronoloxía ou período tempo-

ral concreto, senón que fai referencia á concepción 

que un ancián ten do seu tempo vital. A voz narradora 

describe a realidade do protagonista que é consciente 

do efémero da felicidade tras a chegada da senectude: 

“El agarda ao Milo, contento. Chegaría unha música 

lene, triste, para facelo chorar. Para lle facer derramar 

esas bágoas pequenas que nin sequera saen dos ollos”.

O sexto relato de Vento ferido titúlase “A capoeira” e 

nel unha voz intradiexética, a de Gonzalo, conta a his-

toria de como Perucho matou o seu burro a traizón e 

a súa posterior vinganza:

E sen máis métese na corte e pégalleme un sachazo 

ao burriño na cabeza. ¡A nai que o fixo! Estivo tres 

días morrendo. Á fin librou da norte, pero toleou [...] 

Tiveron que matalo. Eu xureilla por estas [...] tamén 

penso que se decatou de que a cousa non ía de risos 

porque se mataba a escapar da conversa.

É interesante neste texto o mecanismo conceptual 

que o autor crea entre Brasil e o xogo –macabro nes-

te caso– da capoeira e tamén a dignificación do bu-

rro, xa presente con anterioridade na literatura de 

Castelao, por exemplo en Cousas: 

Os homes non queren ser burros; quixeran en tro-

ques seren leóns, tigres, lobos…, xustamente por-

que os homes son máis burros que leóns, que ti-

gres, que lobos… por iso a verba “burro” é un al-

cume aldraxante para eles [...] Non nos aprecian, 

porque ollan en nós as virtudes dos homes de ben.

A voz infantil volve estar presente en Vento ferido no 

sétimo relato, “Vou quedar cego”, no que Ramonciño 

conta en primeira persoa a odisea que sofre para po-

der curar da cegueira. Os pais do rapaz ofréceno a 

unha santa para acabar co seu mal, pero é o propio 

protagonista quen denuncia o silencio de Deus, a im-

pasibilidade do divino perante os males do mundo: 

Cando me meto na cama éntrame unha pena ne-

gra no corazón e pónseme o sangue todo cheíño de 

formigas e acóchome ben abaixo e tápome pola ca-

beza e rezo. Pero ao rezar non me pasa [...] Agora 

non, pero antes a mamá xa me dicía: “Ti es un pe-

cadento e has ir ao inferno”. E ben se ve que vou ir, 

porque rezo e Deus non me fai caso e non durmo...

“A tronada” é o título do oitavo relato de Vento ferido 

e a partir dunha voz extradiexética relátase a morte 

dun home que vaticina, mirando o ceo, a inminen-

te chegada dunha tronada. A inquedanza do protago-

nista remata cando observa as consecuencias da tem-

pestade e toma a iniciativa de actuar, perecendo fi-

nalmente en violentas circunstancias: “Ás dúas e me-

dia tocaron as campás. E non pasou moito tempo sen 

que se oísen, lonxe, os primeiros tronos. A xente ía 

chegando á taberna. Xuntábanse [...] A terra cheira-

ba a queimado. Ninguén falaba”. A tronada neste rela-

to é símbolo do terror da represión e da devastación 

que tantos seres humanos foron obrigados a padecer. 

A morte en estrañas circunstancias volverá aparecer 

posteriormente n’Os mortos daquel verán de 1987, 

que recolle os diferentes informes que un funciona-

rio escribe para intentar esclarecer as causas do pasa-

mento do boticario Modesto Vilariño Dacal.

“O xudas”, que se corresponde coa novena narra-

ción de Vento ferido, conta a historia dun home que 

gaña a vida bailando e contando contos nas taber-



45
~

D Í A  D A S  L E T R A S  G A L E G A S

nas. Ao comezo do relato, a voz narradora –que non 

participa na acción– presenta a Tomás, do que se di 

que a xente “queríalle mal porque era republicano”. 

A morte de Tomás coincide coa chegada da chuvia e 

o final do texto describe a animalización do Xudas a 

partir do símil home / can, que representa a degra-

dación total do individuo: “Entrou nun portal [...] O 

reloxo da catedral deu as tres. Despois quedou todo 

en silencio. Estivo un bo anaco de tempo buscan-

do unha postura axeitada para durmir [...] Vomitou. 

Tronaba. Tiña ganas de mexar. Mirou para o ceo. 

Dixo: «Son un can»”.

Os tres relatos que pechan Vento ferido titúlanse “A 

rapaza do circo”, “O outro verán” e “Aparecerá pola 

esquina” e os tres constitúen un conxunto tematica-

mente homoxéneo xa que comparten unha mesma 

modalización –extradiexética– e un mesmo motivo 

temático principal: o desamor. No primeiro, “A rapa-

za do circo”, a voz narradora presenta un amor de 

xuventude entre o protagonista e Anne, unha rapa-

za francesa que era trapecista de circo. A marcha de 

Anne anuncia o desenlace do amor entre os dous ado-

lescentes: “Mañá, ao se erguer, sentirase triste. Máis 

triste que ninguén. ¿E que será de Anne? Non a vol-

verá ver. ¿Nunca máis? Nunca. Ergueuse moi cedo. 

Marchou correndo ao campo da feita. No sitio do cir-

co só quedaba un redondel”. En “O outro verán” o na-

rrador preséntanos o verán diferente de Mónica na 

casa dos seus tíos, o paso da infancia á adolescencia a 

partir das evocacións dos momentos fuxidos e a lem-

branza dos amores de outrora: “Saíu ao baile. Sentou 

nun banco de pedra e alí está, pensativa, coa melena 

por diante dos ollos, triste, un pouco cansa. De can-

do en vez mira a xente que baila, mira atentamente, 

pero logo métese de novo en si, moi dentro, esqueci-

da de todo, case ausente”; “Cada volta que dá, mira 

entre a xente, mira por última vez, porque agora sabe 

xa que por moito que agarde, el non virá”. Por último, 

en “Aparecerá pola esquina”, o protagonista desprá-

zase a Madrid en busca de Clara. As expectativas de 

atopala na casa québranse cando chega e non está. A 

cidade madrileña será o pano de fondo onde se en-

marque o desenlace da súa historia de amor: 

Carlos Casares con Ramón Piñeiro e o seu irmán Xavier
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El sabe que mañá volverá para a súa vila e que este in-

verno as clases na Facultade serán máis aburridas que 

nunca e que os domingos choverá e el irá ao café cos 

amigos a dicir chistes, a falar das rapazas que pasan 

por diante do gran ventanal. E non lle quedará nin a 

pequena esperanza de que chegue o verán.

O 11 de maio de 1967, o cantautor valenciano Raimon 

dá un recital no estadio da Residencia da universida-

de. Aquel acto, presentado por Manuel María, con-

gregou a miles de estudantes e as ideas revoluciona-

rias que promovía o movemento artístico da Nova 

Cançó catalá callou no público asistente e actuou 

como revulsivo para que os universitarios comeza-

sen a expresarse en galego. Probablemente dese re-

cital naceu o colectivo Voces Ceibes, composto por 

Vicente Araguas, Guillermo Rojo, Benedito, Xavier 

del Valle e Xerardo Moscoso, pertencente ao move-

mento da canción protesta que tan de moda estaba 

naquel momento.

En outubro dese mesmo ano morre asasinado en 

Bolivia o comandante Ernesto Che Guevara e dous 

anos despois, co gallo deste pasamento, o Instituto 

del Libro de La Habana publica Poemas al Che, unha 

antoloxía de versos en homenaxe ao polifacético 

combatente. Nela participaron algunhas figuras das 

letras de noso como Celso Emilio Ferreiro, Manuel 

Lueiro Rey, Manuel María, Xosé Luis Méndez Ferrín e 

Carlos Casares con composicións en galego traduci-

das ao castelán por Xosé Neira Vilas, que naquel tem-

po residía en terras cubanas. En 2007, baixo a coordi-

nación de Xesús Alonso Montero e Xosé M. Salgado, 

a Universidade de Santiago e a Xunta de Galicia edita-

ron 16 poemas galegos para Ernesto Che Guevara 

pola súa morte (1967-1973) que recolle os textos 

de 1967 e engade algúns máis da autoría de Eliseo 

Alonso, Álvarez Torneiro, Alfredo Conde, Costa 

Clavell, García-Bodaño, Anisia Miranda, Neira Vilas, 

Uxío Novoneyra, Farruco Sexto Novás e Manuel 

Rodríguez. O texto de Carlos Casares que aquí repro-

ducimos titúlase “A Ernesto Che Guevara”: 

Hoxe amañecín un pouco máis pobre,
mancado de ti

e sinto
unha door de buraco fondo

no teu sitio.
Ó fin

están tranquilos, arrincáronte
de nós, abriron

unha ferida mais na nosa fame
onde era o teu corazón un pan redondo

prá nosa libertá.
Agora o mundo coxea do teu lado,

sangra de ti, fixéronse 
mais pequenas as razóns do amor

e non hai quen escape a esta pobreza,
compañeiro, irmau
que perdimos todos

claror desta mañá recén fuxida.
Non sei cómo pensarte, cómo
che dar dimensión do que se foi,
encher de futuro a tua ausencia,

Ernesto, compañeiro,
Irmau que nos mataron.
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Dous anos despois do concerto de Raimon, o vinte 

de maio de 1968 Carlos Casares escríbelle a Ramón 

Piñeiro para lle contar a ledicia que lle supón ter ga-

ñado un premio por un “libriño de contos”, titulado 

A galiña azul2, co que obtén o galardón do I con-

curso de relatos convocado pola Asociación Cultural 

O Facho. A obra está dedicada a Ana Lasquetty 

González-Pardo e o desexo do autor, exposto noutra 

carta a Piñeiro de finais de decembro de 1968, era 

remitirllos a ela coa tradución “pra que poida lélos 

e pra que vaia aprendendo galego” e cun pequeno 

vocabulario galego-castelán ao final. O feixe de con-

tos están ilustrados por Trichi, Ilda, Mima e Alberto 

García Alonso, os fillos de Xohán Ledo –que se encar-

gaba dos labores gráficos en Galaxia de 1950 a 1980 e 

será, así mesmo, o ilustrador de Cambio en tres– e in-

augúrase cunhas palabras do autor a Ana, onde evoca 

os seus momentos en Galicia e a súa posterior mar-

cha a Santander. Este breve limiar é unha reflexión 

sobre a identidade galega: “Cando subiches ó coche, 

eu díxenlle a túa nai: «Que non se esqueza nunca de 

que é galega» [...] Eu non sei si te decatas de que es 

galega, Ana, nin sei siquera si sabes ben que é Galicia 

ou como é”.

Os cinco contos que conforman A galiña azul titúlan-

se “O peixe da fonte do xardín”, “A bomba da felicida-

de”, “A galiña azul”, “A formiga esquiadora” e “O final 

da historia da galiña azul” e todos comparten unha 

mesma unidade formal e temática. O primeiro dos re-

latos intenta esclarecer as circunstancias da morte do 

peixe da fonte do xardín. Todo apuntaba a que o cul-

pable era Xavier, “o neno traste”, pero foi Leoncio, “un 

tolo con manías de electricista” o encargado de resol-

ver o misterio e descartar a culpabilidade do neno. 

Posteriormente comenta a súa intención de inventar 

unha bomba que ao estourar deixaría caer xoguetes, 

caramelos e xeados para todos os nenos. 

Esa bomba da que falaba Leoncio dá título ao segundo 

conto, “A bomba da felicidade”, onde se describe de 

xeito máis preciso o personaxe de Leoncio, do que 

se destaca a habilidade para a invención –inventa o 

idioma “papapío”, un canón de caramelos, unha al-

fombra voadora...–. No relato explícase tamén o fun-

cionamento da bomba da felicidade e as súas conse-

cuencias: “No pobo onde estoura, aparecen de repen-

te vinte bandas de música tocando alboradas, pasodo-

bles, muiñeiras e demáis. Chove roscós, rosquillas e 

globos de colores. E por si fora pouco, o ceo ponse 

todo azul e o sol non queima. E a xente sinte unha 

gran felicidade”. 

O terceiro conto é o que dá título á obra e nel o narra-

dor cóntalle á súa interlocutora o caso da galiña azul 

de Lorenzo, que cacarexaba de xeito diferente ás de-

mais e iso, xunto coas cores da súa plumaxe, preocu-

paba de cheo ás autoridades: “Pois Lorenzo ten unha 

galiña azul con cinco plumas roxas na ala dereita. É 

unha galiña moi bonita e moi rara [...] Ademáis non 

di cacaracá como as outras galiñas sinón que di coco-

rocó. E isto ten preocupadas ás autoridades”. Un día, 

a galiña de Lorenzo foi requirida polas forzas da orde, 

capitaneada polo alcalde Manolito Listón, e o dono 

negouse a entregala, pero viuse obrigado a disfrazala 

para que non a prendesen. Neste relato Casares intro-

duce o motivo temático do conflito lingüístico, nes-

te caso entre o galego e o español, para representar a 

confrontación idiomática.

O cuarto relato, “A formiga esquiadora”, narra a his-

toria dunha formiga que morre a causa dun grande 

esforzo mentres cargaba azucre da cociña ao xar-

dín: “Pesáballe tanto que cáseque non podía andar. 

Despóis de moito traballo, despois de varias horas, 

cando xa empezaba a anoitecer, cruzóu o buraco da 

ventá e saíu ó patio. Pero alí non puido máis e mo-

rreu desfalecida e sin forzas, ó pé dunha herbiña”. 

Finalmente pasou de ser “A formiga esquiadora” a ser 

“A formiga valente”. A tensión entre o animal grande 

–mosca– e o pequeno –a formiga– é símbolo da opre-

sión e do abuso de poder.

 O quinto e último conto que compón A galiña azul 

é “O final da historia da galiña azul”, na que se conta 

que tinguen de azul todas as galiñas da vila en soli-

dariedade coa de Lorenzo. A nota discordante púxoa 

Leoncio pintando, por despiste, a súa galiña de ver-

mello: “Sóio houbo un pequeno despiste. Foi cousa 

de Leoncio, que se trabucóu e aparecéu cunha galiña 

pintada de roxo. Cando lla viron os gardas, querían-

lla matar. ¡Si o viras escapar ca súa galiña debaixo do 

brazo e berrando: «Pra gustos se fixeron colores»!”. O 

conto remata con Lorenzo amestrando a galiña para 

2 Citamos pola da 2ª edición da obra, que saíu do prelo de Galaxia  en 1977.
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que aprendese a cacarexar en público. Este final ma-

nifesta a pretensión do autor de denunciar as diferen-

zas raciais, simbolizadas en Leoncio e a súa galiña, 

que fan apoloxía da liberdade e reivindican a identi-

dade propia.

Tras a iniciación como escritor de narrativa breve 

publica, nese mesmo ano, a súa primeira novela, 

titulada Cambio en tres3. Do mesmo xeito que os 

relatos de Vento ferido, a novela veu a luz na co-

lección Illa Nova de Galaxia e combinou texto lite-

rario e imaxe da autoría do xa mencionado Xohán 

Ledo. Cambio en tres fusiona innovación e tradi-

ción abordando un tema clásico da literatura gale-

ga, a emigración. A aposta pola experimentación 

formal está presente desde o primeiro momento 

no tipo de estrutura en que se divide o texto na-

rrativo, constituído en cinco grandes partes, cada 

unha cos seus correspondentes capítulos: “Un” (4), 

“Dous” (5), “Tres” (3), “Menos un” (1), “Tres” (1). 

A novela iníciase cunha cita do escritor vangardista 

francés Louis Aragon: “A noite nunca ten a longura 

que un quere” e esa longa noite representa o atraso 

dunha sociedade hostil e represiva. As tres primei-

ras partes da narración correspóndense co relato do 

protagonista, Lisardo, que narra o vínculo mantido 

con César Vilariño, alcumado o Cachorro. O tex-

to susténtase a partir de cambios na focalización, 

maioritariamente do paso dunha voz intradiexética 

a unha extradiexética, na utilización dos monólogos 

interiores e do estilo indirecto libre e no tratamen-

to dun tempo anacrónico onde xoga un papel fun-

damental a memoria. En “Dous” o discurso do na-

rrador cambia de ton cando as autoridades acoden 

a casa do Cachorro, simulando un proceso na liña 

das novelas negras. As alusións a Sherlock Holmes 

e Hércules Poirot son reveladoras a este respecto:

A mosca quere mover a ala dereita e comproba, 

aterrada, que a ten xa completamente inmóbil, 

presa entre delgadiños fíos de tea. Recoñece re-

signada: “Pasei a noite alí”. Vitorioso sorriso de 

Sherlock Holmes e guiño de ollo a Hércules Poirot.

É preciso engadir unha curiosidade xa que, como o 

lector percibirá, o pai do Cachorro, Ernesto Vilariño 

Dacal, comparte os mesmos apelidos que o boticario 

que perecerá en estrañas circunstancias na novela de 

1987 Os mortos daquel verán. As dúas últimas par-

tes da obra, que se corresponden con “Menos un” e 

“Tres” relatan a marcha do Cachorro e de Lisardo a 

Francia e o posterior pasamento do primeiro. 

Cambio en tres está escrita segundo os patróns esté-

ticos vangardistas –polo que ao lector non lle resulta-

rá alleo que Casares elixise unha cita de Aragon para 

iniciar a súa novela–, non só pola disposición do tex-

to no papel, senón tamén pola presentación dos pen-

samentos do protagonista enunciados polo narrador:

E a súa tranquilidade retrocede ata aquela escura sen-

sación de antes, escusas ir á miña casa, cando o Celso 

lle dicía

non te preocupes,

qué se lle vai facer,

non hai nada que facer.

Pero os recordos están aquí, apoderáronse del, 

agolpáronse arredor e lévano lonxe, a onde non 

quixera ir, á estrada aquela,

mira Reims, Lisardo, xa verás que cidade,

alí atopei o primeiro traballo, como albanel,

e o coche que empezaba a bandear, a dar voltas,

a facer eses,

tírate que nos matamos [...]

Tras o camiño que inaugura con Vento ferido e, coa 

publicación desta novela, a crítica considerou in-

cluír a Carlos Casares na nómina de autores da Nova 

Narrativa Galega xa que este texto presenta algunhas 

das características comúns ao grupo como son: a po-

lifonía de voces narrativas no relato; o absurdo exis-

tencial vinculado á violencia representado no perso-

naxe do Cachorro; o tema da sexualidade, recreado 

no encontro entre Pila e o Cachorro e a fusión entre 

a mímese e a diéxese, simbolizado na alegoría entre 

o neno e a mosca, que aproxima o texto de Casares 

ao existencialismo kafkiano non só polas alusións ao 

escritor checo, senón pola animalización do indivi-

duo e a presenza do motivo temático da violencia: 

“Collido, atado, inmobilizado, atrapado, despoxado 

do máis seu, do lexítimo orgullo de cachorro en li-

berdade, alí se queda kafkianamente metamorfosea-

do de repente nunha mosca”.

3 Citamos pola 2ª edición da novela, publicada por Galaxia en 2004
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Ademais das mencións a Kafka observamos que esta 

novela conecta, en canto a problemática social, cos 

escritores neorrealistas italianos (Cesare Pavese, 

Vasco Pratolini, Elio Vittorini...) porque Casares, de 

xeito similar a Pratolini –que utilizaba na súa crea-

ción o antifascismo como elemento esencial–, adqui-

re a denuncia das forzas opresoras da ditadura como 

unha constante en toda a súa literatura. Así, a vonta-

de inicial de experimentación entronca coa denuncia 

social e coa realidade do individuo que padece, como 

xa observamos nos relatos de Vento ferido, a inxusti-

za dun réxime opresor.

Coa publicación de Cambio en tres remata a primei-

ra etapa da actividade literaria de Carlos Casares, 

que continuará posteriormente coa publicación da 

peza teatral As laranxas máis laranxas de todas 

as laranxas (1973) e coa afamada Xoguetes pra un 

tempo prohibido (1975). Así, a década dos sesen-

ta abranguerá a angueira dun primeiro Casares poe-

ta, que obterá un gran recoñecemento nas Festas 

Minervais e en diferentes actos arredor da crea-

ción poética galega e castelá. Carlos Casares eríxe-

se como poeta de poetas cantándolle a Rosalía, 

pero tamén a Antonio Machado ou a Luis Cernuda. 

Descoñecemos por que a carreira literaria do autor 

cambiou a súa orientación cara a narrativa, pero re-

coñecemos xa que logo o seu curto, pero substanti-

vo, labor poético. Porén, lembrando novamente as 

proféticas palabras de Ramón Piñeiro, será a publi-

cación de Vento ferido –e posteriormente Cambio 

en tres– a que introduza definitivamente a Carlos 

Casares no mundo literario da época vinculado a 

Galaxia e ao movemento da Nova Narrativa Galega, 

no que gran parte da crítica adoita incluír Vento fe-

rido e Cambio en tres. No eido da literatura infan-

til, a obtención do galardón por A galiña azul e a 

posterior edición da obra actuou como revulsivo e 

como elemento de renovación do xénero porque, 

malia ser un libro de contos para a infancia, denun-

cia as diferentes miserias do seu tempo como son a 

desigualdade, o conflito lingüístico, o abuso de po-

der e a represión política. É a década dos sesenta, 

por tanto, da inauguración dunha carreira literaria 

que duraría catro décadas e alcanzaría, neste ano 

2017, o seu recoñecemento definitivo nun Día das 

Letras Galegas en que a figura de Carlos Casares po-

derá ter, por fin, aquel abrente de espranza.
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Carlos Casares foi un gran creador, 
un autor prolífico que nos legou un-
ha obra extensa e de calidade. Se 

como poeta foi temperán e hoxe pouco co-
ñecido, co paso dos anos tense consolida-
do como un narrador de éxito, un xornalista 
pertinaz, un tradutor comprometido e un pre-
cursor da literatura infantil en lingua galega. 
Alén disto foi un consumado biógrafo, face-
ta publicamente recoñecida pero ben pouco 
analizada.

Tras publicar algúns artigos biobibliográficos 
na Revista Grial1, o seu traballo neste eido 
iníciase con seriedade en 1980, cando asi-
na o segundo título da colección Conciencia 
de Galicia, impulsada pola editorial Galaxia 
para dar a coñecer de maneira sinxela e coi-
dada, ás principais figuras cultura galega. 
Este primeiro manual, sobre Manuel Curros 
Enríquez, recolle un pequeno e documenta-
do estudo seguido dunha breve antoloxía. 
Ao ano seguinte, publicará na mesma colec-

A L G U N H A S  A C H E G A S

Patricia Arias Chachero
Secretaria Fundación Otero Pedrayo

1 “Primera noticia de Martín Codax”, núm. 37, 1972, pp.337-338; “Apuntes para un estudio da poética de 
Valentín Lamas Carvajal”, núm. 38, pp. 469-474, “Lería con Eduardo Blanco-Amor”, núm. 41, pp. 337-344, “O 
meu Castelao primeiro”, núm. 47, 96-98; “Otero Pedrayo e o Cenáculo ourensán”, núm. 52, pp. 184-191, “Leria 
con Álvaro Cunqueiro”, núm. 72, pp. 202-209...

Carlos Casares
BIOGRÁFO
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ción, Vicente Risco e Otero Pedrayo, dous vo-
lumes imprescindibles dos que nos ocupare-
mos neste artigo.

A ese mesmo afán divul-
gativo e supoñemos que 
redactados tamén por 
encarga, responden un-
ha serie de pequenos es-
critos entregados á Real 
Academia Galega para 
ser publicados co gallo 
das Letras Galegas. En 
todos eles a semblanza 
biográfica clara, conci-
sa e xeralmente, ben do-
cumentada, vai acompa-
ñada dunha representa-
tiva antoloxía. A primei-
ra entrega, Francisca 
Herrera Garrido, apa-
receu en 1987; ao ano 
seguinte é a quenda de 
Ramón Otero Pedrayo. 
Vida e obra: escolma 
de textos. No 92, asi-
na Fermín Bouza Brey. 
Limiar e escolma de tex-
tos e cinco anos despois 
Ánxel Fole.

O noso escritor coñe-
cía ben a este último 
pois no 84, moito an-
tes de que se lle dedi-
case o Día das Letras 
Galegas, tiña publica-
do Conversas con Ánxel 
Fole, achega biográfica 
en forma de entrevista 
na que o investigador 
transcribe a longa char-
la que mantivo co lucen-
se a finais do mes de 
xaneiro de 1983.

Falamos, como se adoita dicir, de todo 
o divino e o humano. Comemos bo xa-
món e bebemos bo viño, e Fole fartouse 

de fumar, de tusir e de contestar ó telé-
fono, pois aquel mesmo día publicaban 
os periódicos a noticia de que fora pro-
posto para o Premio Nobel de literatura 
(Casares 1984: 7)

En 1996, Fole vaise converter no protagonis-
ta dunha terceira biografía. Esta moi parti-
cular, pois nela o biógrafo adaptará os seus 
coñecementos a unha linguaxe sinxela e 
amena destinada aos lectores máis novos. 
Nace así A vida de Ánxel Fole, impresa na 
Colección Árbore da editorial Galaxia, diri-
xida a un público infantil e xuvenil.

Comprobamos como Casares tendía a insis-
tir nas traxectorias de determinadas perso-
nalidades. Isto mesmo sucede co ourensán 
Juan de la Coba. A comezos dos noventa o 
Diario 16 de Galicia publica na Biblioteca 
de Autores Galegos o primeiro intento serio 
de aproximarse á vida do estrafalario escri-
tor ourensán. O volume, titulado Vida, obra 
e milagres de Xan da Coba está asinado 
ademais de por Casares por Xesús Alonso 
Montero quen tiña traballado o tema con an-
terioridade e recuperado en Madrid, parte 
importante das súas obras. Oito anos des-
pois, Casares persiste no tema nos Minilibros 
de Galaxia onde atopamos a Biografía de 
Don Juan de la Coba dedicada “A Gonzalo 
Torrente Ballester, que durante anos me pe-
diu que escribise a biografía de don Juan de 
la Coba”. Tomiño divulgativo que en reali-
dade non aporta ningunha información nova 
con respecto ao traballo precedente.

Sobre Torrente Ballester, grande amigo e 
contertulio habitual, publica tamén algunha 
semblanza. A máis completa probablemente 
sexa a póstuma Gonzalo Torrente Ballester. 
O escritor, o amigo, editada pola Xunta de 
Galicia, en 2002. Que inclúe, ademais dun 
CD e un importante feixe de fotografías, 
dous textos; o artigo “O amigo que inventou 
unha cidade” publicado con anterioridade 
en Un país de palabras (Galaxia, 1998) e a 
conferencia “O escritor, o amigo” pronuncia-
da en París a finais do ano 2000.
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No mes de maio do 91, o noso escritor reci-
biu o 5º Premio Literario Ánxel Fole convoca-
do pola Caixa de Aforros de Galicia e o dia-
rio El Progreso de Lugo, polo ensaio Ramón 
Piñeiro: unha vida por Galicia, imprenta-
do ese mesmo ano pola Fundación Caixa 
Galicia. O xurado, composto por Francisco 
Javier Fernández Martínez, Basilio Losada, 
Juan Soto e Ramón Villares, recoñecía o va-
lor documental dun traballo biográfico escri-
to empregando materiais de primeira man e 
longas conversas gravadas durante horas co 
grande amigo acabado de falecer.

Este material heteroxéneo e variado esta-
ba destinado a algo, aínda que non sa-
biamos ben a que. Emprégase agora, en 
parte, no presente libro, que non son unhas 
memorias nin unha biografía nin a transcri-
ción dunhas conversas. Pretende ser a his-
toria dun home que puxo todo o seu talen-
to, que era inmenso, ao servizo da causa 
do seu pobo (Casares 2005: 19)

Carlos Casares conversa con Gonzalo Torrente Ballester. Foto Xurxo Lobato
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Anos despois, volve escri-
bir sobre Piñeiro en Ramón 
Piñeiro, un pequeno traballo 
editado en 1996 pola Xunta 
de Galicia.

En 1999, Carlos Casares e 
a editorial Galaxia, sorprén-
dennos con Hemingway en 
Galicia, unha biografía do 
Premio Nobel un tanto par-
ticular pois como ben anun-
cia o título, céntrase na rela-
ción do norteamericano con 
Galicia. No limiar da obra, 
anuncia Carlos Casares:

Non se trata, polo tanto, dun libro de in-
vestigación no sentido académico da pa-
labra, por máis que durante anos me de-
diquei a estudiar con rigor un asunto que 

me resultaba apaixonante, senón a 
narración dunha aventura persoal. 

Esta condición narrativa expli-
cará o feito de que te-

ña prescindido 
de maneira deli-
berada de todo 

aparato formal, aín-
da que o lector interesa-
do atopará ó final des-
te libro, as referencias 
bibliográficas oportu-

nas.

En realidade son estas 
características que se po-

den aplicar á maioría dos 
traballos biográficos que es-

tamos enumerando. Todos eles 
son amenos, de doada lectura. 

Nótase ben neles que o autor se 
esforza por ser didáctico e ache-

gar a información que posúe, fai-
no sen grandes pretensións, recorren-

do a unha exposición efectivamente 
próxima á creación literaria que non resul-
ta contraditoria co estudo ben documenta-
do. Entendemos ademais que Casares non 

se obsesiona con ser obxectivo; interpreta 
a realidade que describe, reconstrúe a me-
moria do ambiente que viviron os seus bio-
grafados, os detalles. Insiste na humaniza-
ción dos personaxes, converténdoos en se-
res próximos ao lector.

En “As vidas por contar” (29-I-2002), un 
dos últimos artigos que asinou en Á marxe, 
a columna diaria que sostiña en La Voz de 
Galicia, Casares sostén:

Gústanme as biografías, o mesmo lelas, 
que escribilas, por eso escribín varias. No 
fondo, polo menos tal como as entendo 
eu, son como novelas, contos ou relatos 
[...] Non digo que non se poidan escribir 
biografías científicas, que se escriben e 
con talento, pero ese xénero forma parte 
da investigación académica, non da crea-
ción literaria.

A todo isto cómpre engadir que se trata in-
variablemente de aproximacións biográficas 
non autorizadas nin supervisadas pois re-
dáctanse, sen excepción, tras o pasamento 
do homenaxeado.

É xa por rematar con esta listaxe necesaria-
mente incompleta, cómpre lembrar que o úl-
timo libro publicado en vida do escritor, A vi-
da do Padre Sarmiento (2002), foi unha vez 
máis, unha biografía divulgativa, dirixida ao 
público en xeral e moi especialmente a esco-
lares e docentes, a quen se quería informar 
con motivo das Letras Galegas.

CONCIENCIA DE GALICIA: 
RISCO E OTERO, PRIMEIRAS 
BIOGRAFÍAS

Sen dúbida estas son as pezas mestras de 
Carlos Casares como biógrafo. Ambos son 
traballos sinxelos, moi ben documentados, 
escritos por encarga, supoñemos que axus-
tándose a uns parámetros ben definidos en 
canto a extensión, estilo, público a quen ía 
dirixido, etc.

Ernest Hemingway.
Foto VTP SIPA-Icono

Risco por Castelao
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Todos os títulos que se publicaron en 
Conciencia de Galicia son, sen excepción, 
traballos ben redactados ao coidado de in-
telectuais solventes que tentan reconstruír do-
cumentalmente a traxectoria de cada prota-
gonista. Entre 1976 e 1983 apareceron un 
total de sete volumes. Editados en tapa bran-
da nun formato de doado manexo, cada un 
deles reúne entre 200 e 300 páxinas nas 
que se inclúen imaxes ou gravados en bran-
co e negro. O deseño das portadas, sinxelas 
e sobrias, foi responsabilidade de Manuel 
Janeiro e Francisco Mantecón.

O primeiro, Manuel Murguía, asínao Vicente 
Risco; o terceiro, Florentino L. Cuevillas, 
Ramón Otero Pedrayo; o cuarto, asínao 
Amado Rincón e titúlase Eduardo Pondal e 
o sétimo, e derradeiro, de Ramón Maíz, es-
tá dedicado a Alfredo Brañas. Das lapelas e 
contraportadas dos libros despréndese que 
nun primeiro momento o proxecto abranguía 
unha ampla nómina de autores e que exis-
tiron compromisos autoriais firmes que por 
razóns diversas, non se levaron finalmente a 
cabo. Domingo García-Sabell pensaba es-
cribir sobre Rosalía de Castro, Ramón Piñeiro 
faría o propio con Castelao, Francisco 
Fernández del Riego sería o encargado de 
Lamas Carvajal, Franco Grande de Benito 
Vicetto e Xosé Manuel Beiras tería aceptado 
o volume sobre Alexandre Bóveda.

A estes habería que sumar o de Marino 
Dónega, que en carta datada na Coruña o 
29 de agosto de 1976, dilles a Maruxa e 
Luís Seoane.

Rematada a a Escolma de Cabanillas 1, 
xa na rúa, recibo o encargo dun novo li-
bro. Unha biografía de Antón Villar Ponte, 
que ha formar parte da colección que in-
augurou Galaxia baixo o rubro xeral de 
Conciencia de Galicia. Iniciouse coa bio-
grafía de Murguía, feita no seu dia por 
Vicente Risco. Seguirán outras de Rosalía 
(García Sabell), Castelao (Piñeiro), Curros 

(Carlos Casares). E así sucesivamente. 
Ando a remexer en caixóns de papéis e 
retallos de prensa que deixou o meu fu-
turo biografiado, clasificándoos e poñen-
doos en orde. Un lio e un labor de moito 
mimo2.

En De min para vós. Lembranza 
epistolar (Galaxia 2003) o pro-
pio Dónega desculpa o incum-
primento do proxecto:

Esta lembranza do fun-

dador das Irmandades da 

Fala e o coñecemento da 

súa peripecia humana e 

política, e mesmo da súa 

obra xornalística e lite-

raria, leváronme a acep-

tar un encargo que aín-

da hoxe non cumprín. 

Refírome á redacción 

dunha biografía de tan 

insigne galeguista. Encetei 

o labor logo de tomar no-

tas e de argallar nos xor-

nais da época, tanto ga-

legos coma cubanos, es-

pañois coma portugueses, 

pero ata o de agora non 

fun quen de levar adian-

te o meu compromiso. E, 

contricto, confésome pe-

cador. Si, pero ¿e o propó-

sito de emenda? Fareino.

Comprobamos como Conciencia 
de Galicia, interrompida a súa 
aparición de maneira silandei-
ra e repentina, implicaba tan-
to ás novas xeracións como á 
cerna fundacional de Galaxia. 
Atendendo ás contraportadas dos libros fi-
nalmente editados, cómpre ter en conta ade-
mais, que foi pensada como unha gran co-
lección, da que se proxectaron cando menos 
dúas ducias de títulos.

2 http://consellodacultura.gal/epistolarios/epistolario_rosalia_tem.php?tematica=3685



56
~

C A R L O S  C A S A R E S

Casares foi o único estudoso que asinou 
máis de un volume na colección. Concluíu, 
segundo se anunciou, os retratos dedicados 
a Curros, Risco e Otero. Aos dous últimos, 
os que aquí nos interesan, coñeceunos e 

tratounos persoal-
mente. Ademais 
tanto no caso de 
Vicente Risco co-
mo no de Ramón 
Otero Pedrayo 
practicamente non 
había traballos 
académicos sobre 
eles. De feito, so-
bre Otero era o pri-
meiro que se facía 
pouco despois de 
que se cumprise un 
ano do seu pasa-
mento. Ambos vo-
lumes, convertéron-
se de contado en 
obras de obrigada 
consulta o que xus-
tifica que fosen re-
editadas en 2004 
nun único tomo titu-

lado Conciencia de Galicia. Risco, Otero, 
Curros: tres biografías. 

Cronoloxicamente, Otero Pedrayo sería o pri-
meiro traballo biográfico de Casares, concluí-
do, segundo reza no prólogo, en Halmstad 
(Suecia) no “vran de 1977”. Non sería impre-
so até o 27 de xuño de 1981, apenas un mes 
e medio despois de Vicente Risco, rematado 
en Rodeira (Cangas) no mes de marzo de 
1981 pero impreso, segundo os datos do co-
lofón, o 16 de maio de 1981. Os dous pare-
cen ser froito dos meses de documentación e 
investigación que Casares tería empregado a 
mediados dos anos 70 na preparación dunha 
tese cuxo tema tería sido A Xeración Nós3.

Polo que respecta a Vicente Risco, trátase, 
como xa se dixo, dun dos primeiros traba-

llos sobre o autor de O porco de pé, asi-
nado case 20 anos despois do pasamen-
to do intelectual e publicado pouco antes 
de que se lle dedicasen as Letras Galegas. 
Nas páxinas iniciais, Casares agradece 
a colaboración de María Teresa Sánchez 
Cortón, da familia Pérez Colemán e por 
suposto, de Francisco Fernández del 
Riego. Todos eles tiñan tratado ao ouren-
sán e a todos eles tería entrevistado o in-
vestigador. Ademais ao longo do seu es-
tudo, Casares vai aludindo a outras fon-
tes orais. Conversas con Xaquín Lorenzo 
(p.107), con Fernández del Riego (p.102) 
ou con Casado Nieto (p. 15).

Segundo ten anotado a profesora Olivia 
Rodríguez (2003: 229) a tarefa que se pro-
pón emprender o noso autor dista moito de 
ser doada:

Pois se en Otero había paradoxos e con-
tradicións, en Risco hai verdadeiras voltas e 
reviravoltas. Casares amósase escrupuloso: 
non quere ocultar o cariño que sente por el, 
e di que vai utilizar un ton compresivo, aín-
da que nunca exculpatorio. Di finalmente: 
“Aceptemos, pois, que esta biografía é unha 
visión persoal sobre Vicente Risco” (Casares 
1981b: 10), pero engade que está conven-
cido de que se debe parecer bastante a co-
mo foi en realidade.

Para Casares, trátase dunha figura impres-
cindible na historia de Galicia do século XX. 
Segundo contou en máis dunha ocasión a 
Vicente Risco, que fora profesor do seu pai, 
coñeceuno persoalmente en Ourense, por 
volta do ano 1959. Don Vicente era daque-
la o presidente do Concurso Provincial de 
Cuentos de Navidad cuxo primeiro premio 
acadara un novísimo Carlos Casares. O pro-
pio Risco teríao convidado a participar no 
faladoiro do café Parque onde tivo a oportu-
nidade de tratar durante os últimos anos da 
súa vida, ao “teórico definidor do naciona-
lismo galego”.

3 Cónstanos ademais que no ano 1972, Casares traballaba nunha tesiña sobre Castelao.
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Carlos Casares que quería, respectaba e ad-
miraba a don Vicente, recorda era: 

Un home pequeniño e miúdo intelixente 
e bo, unha miga beato, intelectualmente 
audaz e moderno, contribuíu como pou-
cos, non á exaltación literaria e cultural 
de Galicia, senón á súa propia creación 
e configuración como pobo. Neste senti-
do merece un premio. Polo menos, o res-
peto e o recoñecemento polo rigor da súa 
obra (Casares 1993: 8)

Anos despois, en 1961, xa en Santiago, e 
tras recoñecer que coñecía e estimaba a 
don Vicente alguén, quizais Salvador García 
Bodaño (Casares 1993: 5), dille que fora un 
traidor e Casares apesarado e sabendo que 
xa non ten oportunidade de contrastar esa 
información co propio Risco, moi enfermo, 
comeza a documentarse:

Decidín indagar nos arquivos e as heme-
rotecas para aclarara as dúbidas que me 
asaltaban. Foi así como naceu a biografía 
que lle dediquei bastantes anos despois, 
non sen vencer antes algúns escrúpulos, 
desconcertado pola significación política 
de algúns textos publicados na prensa ou-
rensá nos anos cuarenta (Casares 1993:5)

A documentación da biografía do ano 81, 
comeza pois, para satisfacer a súa propia 
curiosidade.

O que si sabía, no trato con el, é que el 
era un home conservador, non en todo, 
por exemplo en arte, en pintura, en eso 
era mui avanzado, pero en cambio en 
costumes, en materia relixiosa era extraor-
dinariamente conservador, e tamén se vía 
que non se podía falar mal diante del nin 
dos curas nin de Franco nin nada deso 
(Casares 2003: 63)

E é así como descobre “cousas terribles” no 
pasado daquel home de trato sinxelo e ca-
riñoso que tratara nos faladoiros ourensáns 
cando era pouco máis ca un neno.

No meu libro procuro demostrar que non 
foi por medo, mais por coherencia ideo-
lóxica. Eu refiro, por exemplo, artigos del 
nos anos 40 eloxiando a Hitler, conside-
rándoo o home maior da Historia. Mais 
se les, por exemplo, treitos de artigos seus 
da viaxe que fixo á Alemaña nos anos 30, 
eu publícoos aí, hai uns terríbeis, falando 
dos xudeus, dicindo que son porcos, que 
era xente mala, ruín. E outro texto sobre 
os comunistas, en que fala nun ton abso-
lutamente reaccionario. Despois, hai outro 
texto sobre Freud e fala da liberdade de 
costumes. E di que en canto á doutrina de 
Freud do que se trata é de darlle gusto 
ao corpiño! Eu, como o coñecín, pensaba 
que era preciso dicir a verdade sobre el, 
porque o que se dicía era moi controverso. 
Foi franquista e eu tiña datos inéditos do 
seu compromiso con Franco. A pesar diso, 
demostro, Risco é unha figura moi impor-
tante na literatura galega. A única manei-
ra de o asumir era mostrar tal como era. 
(Viale Moutinho 2004: 126)

Comprobamos como pese ao afecto que 
sente por Risco, do que nunca renegou, e a 
amizade que o unía con Ramón Piñeiro, na 
biografía que estamos comentando, afastase 
abertamente da teoría que Piñeiro defendera 
no prólogo a Vicente Risco na cultura galega 
de Ramón Lugrís. 

Na terceira época [1936-1963] -despa-
vorida percura dunha “salvación” indivi-
dual-, domina o terror incurábel produci-
do no seu ánimo pola guerra, renovado 
cada día e cada hora polo arreguizo dos 
mil medos cativos que o abouraban arreo 
e que foron parar nun medo tremendo e 
teimoso: o medo á morte (Lugrís 1963: 12)

Para Carlos Casares, a Risco non o moveu 
o medo senón un pensamento conservador, 
moi conservador, que en realidade o acom-
pañara desde sempre.

Polo que respecta a Otero Pedrayo, estamos 
ante a primeira biografía que se publica so-
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bre escritor ourensán e durante moitos anos 
será o traballo de referencia neste terreo. 

No ano 77 recibiu o medio millón pese-
tas do I Premio Ramón Otero Pedrayo, 
convocado polas catro Deputacións ga-
legas. O xurado estaba integrado por 
Carballo Calero, Álvaro Cunqueiro, 
Marino Dónega, Emilio Duro, Celestino 
Fernández de la Vega e Isidoro Millán 
González-Pardo. Casares asinou a obra 
en Halmstad (Suecia) no verán de 1977 e 
dedicoulla Karin e Jonas, pais de Kristina 
Berg, en cuxa casa afirma ter concluído 
a redacción. Cando regresou a Galicia a 
finais do verán para incorporarse ao ins-
tituto de Cangas onde impartía aulas, me-
canografou o manuscrito e enviouno ao 
certame.

Entregáronlle o premio 
nun acto celebrado no 
Palacio Provincial da 
Coruña o día 15 de set-
embro dese mesmo ano. 
Asistiron os presiden-
tes das Deputacións de 
Ourense, Pontevedra e A 
Coruña e o vicepresiden-
te da de Lugo. Estaban 
ademais, os membros do 
xurado, o presidente da 
Real Academia Galega, o 
reitor da Universidade de 
Santiago, o Gobernador 
Civil da Coruña e o 
Capitán Xeral da Zona 
Marítima do Cantábrico. 
Ao remate, houbo unha 
cea no Pazo de Mariñán.

Segundo parece, o bió-
grafo tería comezado a 
escribir entre abril e maio 
de 1977, ao pouco de 
se convocar o certame. 
Manexa material de pri-
meira man, tirado do fon-
do Otero Pedrayo que in-
da estaba sen documen-

tar e sen catalogar na Fundación Penzol 
de Vigo, onde había ben pouco tempo que 
chegara. O propio investigador recoñece 
que foi Francisco Fernández del Riego quen 
lle facilitou o acceso ao fondo.

Se no caso de Vicente Risco, Casares tiña 
recorrido a diverso material inédito garda-
do na Fundación Penzol como os epistola-
rios de Fernández del Riego, de Castelao 
ou de Xohán Vicente Viqueira. No caso de 
Otero Pedrayo anotamos cando menos, a 
consulta de inéditos redactados polo pro-
pio escritor, como é o caso do texto titu-
lado “Meu pai” ao que se alude na páxi-
na 33; documentos familiares como o tes-
tamento paterno, do que se fala na páxi-
na 34 e o manuscrito Memorias do meu 
vivir escrito por Otero Pedrayo por volta 

Otero por Conde Corbal
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do ano 1963 pero inédito até 2015. Da 
lectura da obra despréndese ademais que 
Casares fixo un completo e detallado tra-
ballo na hemeroteca dos xornais ouren-
sáns La Región e El Miño.

Como na ocasión anterior, ao longo do vo-
lume o escritor recoñece ademais a axuda 
de conversas informais que tiñan propor-
cionado información sobre algúns temas. 
A Xoán Luís Saco agradécelle a informa-
ción sobre a situación administrativa de 
don Ramón na posguerra (Casares 1981 
b: 177), a Leuter González Salgado e a 
Isidoro Guede, agradécelles a narración do 
acontecido o 11 de novembro de 1949 an-
te a estatua de Lamas Cavajal no xardín do 
Posío, cando don Ramón se lanza a falar en 
galego e as autoridades franquistas irrita-
das interrómpeno cantando o “Cara al sol” 
(Casares 1981 b: 178).

Como fontes documentais utiliza tamén, 
algunhas entrevistas especialmente significa-
tivas. A que lle concedeu a Víctor F. Freixanes 
en Unha ducia de galegos citada por vez 
primeira na segunda folla da biografía, e a 
que lle concedera a Maribel Outeiriño en La 
Región o 13 de decembro de 1975.

Cómpre ademais que sinalemos que no libro 
que se publica no ano 1981 hai referencias 
continuadas á Historia dun neno, breve rela-
to autobiográfico de Otero Pedrayo impren-
tado polo Patronato da Fundación Otero 
Pedrayo en 1979 a partir dun manuscrito 
que non se gardaba en Vigo. Dato este que 
nos fai pensar que o traballo que se publica 
no 81 é en realidade unha revisión do que se 
premiara no 77.

Casares tratou pouco a don Ramón e re-
coñeceu en diversas ocasións que se posi-
cionou abertamente no bando de Risco nos 
anos 60, cando ambos intelectuais se dispu-
taban o Premio Galicia da Fundación Juan 
March.

A Otero eu coñecino xa de neno. Porque 
Otero era mui amigo dun tío meu e entón 
eu, ben Don Ramón... é dicir, a min im-
presionoume moito máis Risco que Otero, 
porque a Otero coñecino como o fillo de 
Doña Eladia e ben, como Don Ramón, pe-
ro a un neno é difícil que lle im-
presione un escritor, é dicir, che-
gaba un momento en que para 
min era un señor que coñecía, ía 
moitas veces a Trasalba a casa 
del, ó pazo (Casares 2003: 63)

Na Fundación Penzol consérvanse 
na actualidade un total de oito car-
tas asinadas por Carlos Casares 
dirixidas a Ramón Otero Pedrayo4. 
A primeira delas datada o 18 de 
maio de 1964 e a derradeira o 30 
de agosto do 68. Durante ese bre-
ve período de tempo, o noso au-
tor limítase a escribir notas de com-
promiso que teñen como finalidade princi-
pal felicitar ao escritor con motivo do seu 
santo ou de calquera outro acontecemento.

En varias delas amosa a súa admiración e 
incide na coherencia e dignidade de Otero 
Pedrayo. Unha postura limpa que parece 
confrontarse coa do seu compañeiro de xe-
ración. En carta datada en Xinzo de Limia o 
29 de xuño de 1964, di Casares:

Vostede ben sabe cánto o queremos que-
nes fixemos de Galicia a nosa preocupa-
ción i o noso amor meirande. Porque ista 
preocupación i este amor chegóu a nós 
gracias ás súas verbas, gracias ós seus li-
bros e sobre todo gracias a unha cousa 
que os rapaces mozos de hoxe poñemos 
por riba de todo: a sua limpa conducta, 
a sua ética ante os problemas da nosa te-
rra. Vostede é pra todos nós un símbolo. 
Un mito vivinte, un mito real, non un soño. 
Penso que xa lle dixen noutra ocasión que 
Galicia está representada por ter persoas: 
Rosalía, Castelao e vostede. i este o po-

Leuter González 
Salgado.
Colección Cristina 
Nuevo

4 Agradecemos á Fundación Penzol de Vigo a consulta dos documentos citados. Poden atoparse baixo a 
seguinte referencia CA-604/52 (1-8)
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bo sínteo, pálpao con isa sensibilidad sán 
que teñen as xentes do campo. Estou se-
guro de que si eles podesen levarían as 
súas verbas de agradecimento e de res-
pecto hastra a sua casa de Trasalba.

En xeral, as cartas conservadas son breves 
notas nas que non se alude demasiado á vi-
da persoal dos correspondentes. Chama a 

nosa atención a asinada o 
día 2 de febreiro de 1967, 
onde Casares lle conta a 
don Ramón:

Recibín a súa carta, que me 
emocionóu. Agradézolla 
moito. A liña ética da sua vi-
da é pra nós os mozos, unha 
espranza i unha lección inol-
vidable. Por eso lle quere-
mos tanto. Dime que no seu 
retiro non sabe as cousas, 
pro que as supón. Voulle 
contar o que vostede terrá 
imaxinado xa; Aranguren 
deu unha conferencia i eu 
fixen a súa presentación. 
A saída, a policía díxonos 

que quedábamos deteñidos. Leváronnos 
á comisaria e presentamos declaración. 
Despois de nos coller as “huellas dacti-
lares” dos dez dedos das mans, coma si 
fósemos ladrós, pasamos ó Xuzgado. O 
xuez púxonos a disposición do Tribunal 
de Orden Público. Hoxe recibín a noticia 
de que o caso quedóu sobreseído.

O tomiño converteuse decontado nunha 
obra de consulta obrigada e moitas das afir-
macións nel contidas, repetíronse ao longo 
do tempo sen grandes cuestionamentos. Así 
a idea de que Otero procedía de “vellos li-
ñaxes fidalgos” (p.23) e era propietario dun 
pazo (p.107) en Trasalba. Ideas ambas que 
pese a ser moi do gusto do propio escritor 
non se sosteñen na realidade. Otero era fi-
llo dun médico e neto dun avogado e dun 
militar. Non hai familiares fidalgos na fami-
lia en varias xeracións pero a afirmación 

de Casares do ano 1981 perpetuouse até 
a actualidade. 

Algo semellante sucede cando define a don 
Ramón como o creador da moderna prosa 
galega e di que Arredor de sí é “a gran bio-
grafía espiritual da Xeración Nós” ou cando 
sinala que “como ensaísta é moi desigual” 
(p. 128) ou que “a obra do ensaísta resulta 
inferior á do novelista” (p. 127). Afirmacións, 
ao noso modo de ver, bastante discutibles. 
Ambas foron ideas difundidas por traballos 
posteriores.

O capítulo que Casares dedica á descrición 
da obra narrativa é un exercicio coidado e 
detallado que contrasta coa pouca informa-
ción que se fornece do escritor como autor de 
textos en castelán ou como articulista incan-
sable. Cómpre ademais sinalar que Casares 
establece unha clasificación da obra narra-
tiva oteriana que non cadra coa que pouco 
antes propuxera Ricardo Carballo Calero.

Antes de rematar este traballo quixeramos 
facer constar que esta primeira biografía 
oteriana apunta, sen demasiada argumenta-
ción, a que as “cualidades de Otero como 
escritor” son a “improvisación [...] barroquis-
mo [...] despreocupación formal” (Casares 
1981 b: 127). O biógrafo conclúe ademais 
que na posguerra “as características do es-
critor mantéñense inalteradas: a mesma ca-
pacidade para crear rexos caracteres, as 
mesmas dificultades para manter o equilibrio 
da narración, a perturbadora mistura de rea-
lismo e romanticismo” chegando a afirmar 
un pouco máis adiante: “Pero o que resul-
ta evidente é que a veta está esgotada, por 
máis que nas últimas mostras aínda brille 
e reluza o bon oficio de antaño” (p. 198). 
Xuízos de valor arriscados e ao noso enten-
der, non demasiado xustos.
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N os días que seguiron ao inespera-

do pasamento de Carlos Casares, 

ocorrido o 9 de marzo de 2002, 

unha das palabras máis repetidas ao redor do feito 

que asombrou ao país enteiro, foi “perda”. O mun-

do, o noso mundo, sentíase orfo e doído como se al-

gún monstro terrible lle arrincase un brazo ou unha 

perna ao corpo da cultura galega. Para cubrir o oco 

provocado pola perda do escritor, sen saber aínda o 

profundo que podía ser, a xente buscou na prensa 

diaria a historia da vida que viña de apagarse e foi, 

precisamente, de dous xornalistas de quen recibiron 

os primeiros libros apenas os periódicos volveron 

ocuparse da actualidade. Ramón Loureiro entregou-

lles Carlos Casares. Nove retratos e unha conver-

sa inacabada (Fundación Carlos Casares, Concello 

de Ferrol-Cultura, Editorial Galaxia, 2002, 57 p.), e 

un ano despois Carlos Casares (Ed. A Nosa Terra, 

2003, 64 p.), e Tucho Calvo, Carlos Casares. O conto 

da vida (Ed. La Voz de Galicia, 2003, 174 p.). Tucho 

Calvo e Ramón Loureiro, que tamén escritores1, ache-

gáronos a Carlos Casares por medio da entrevista, da 

conversa longa e demorada, como a que nos reuniu 

en Ferrol unha húmeda tarde de febreiro.

GAG  Ramón Loureiro e Tucho Calvo, ambos os dous 

sodes periodistas. Ambos os dous tedes unha unha 

faceta literaria. Compartides, polo tanto, unha pro-

fesión, seguramente tamén unha visión da cultura e, 

ademáis, compartides a experiencia de ser os dous 

xornalistas que máis horas de entrevista lle tedes gra-

vado a Carlos Casares.

A min pásame, como a outra xente, que cando inves-

tigas a vida ou a obra dun escitor, poñamos por caso, 

pero tamén de calquera persoa pública, acabas bus-

cando as entrevistas que lle fixeron, de onde extraes 

unha boa cantidade de datos, ou polo menos de mati-

ces. A entrevista é unha especie literaria ou un recur-

so xornalístico? 

TC  Unha entrevista é un xénero xornalístico, natu-

ralmente. Iso está claro. Pero a entrevista coido que 

existe xa de antes dos xornais, na medida en que é un 

diálogo tutelado, se queres chamalo así, por unha das 

persoas que trata de indagar sobre a outra. Nese sen-

tido ten unhas características que lle permiten pisar 

outros campos, e naturalmente o literario, sen dúbi-

da ningunha.

Ramón Loureiro 
e Tucho Calvo

1 Tucho Calvo (La Guaira, Venezuela, 1954) ten publicado, entre outros libros, O xabaril branco (Ir Indo, 2000), Corazón entre desertos (Ir Indo, 
2002) e Valentín Paz-Andrade. A memoria do século (Ediciós do Castro, 1998). Ramón Loureiro (Sillobre, Fene, 1965), ten obra tanto en galego 
como en castelán, da que salientamos O corazón portugués (Galaxia, 2000); As galeras de Normandía (Xerais, 2005); León de Bretaña (Edaf, 
2009); El lejano reino de la Vía Láctea (Edaf, 2013), así como Diarios (Eurisaces, 2016).

Gustavo Adolfo Garrido
Secretario Fundación Carlos Casares

Fotos de Gala Santalla

CONVERSA SOBRE A CONVERSA
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RL  Eu nunca pensara niso, pero o certo é que a en-

trevista tamén pode ser case un xénero literario en 

si mesmo, pero ademáis o sentido máis alá do que é 

o ámbito da literarura e o ámbito puramente xorna-

lístico, a verdade é que ten un valor documental ex-

traordinario, como ti ben observabas agora. efectiva-

mente, onde ti te achegas con maior eficacia á fonte 

primeria, que neste caso é un escritor, é a través da 

entrevista. Nunca reflexionara sobre isto pero é unha 

observación interesantísima.

TC  Eu tampouco me parei a reflexionar sobre o 

tema, pero é certo que entre a entrevista xornalísti-

ca máis ou menos breve e a entrevista “biográfica”, 

que é á que nos referimos aquí, hai diferenzas moi 

notables. Neste tipo de entrevista longa, o contacto 

non adoita producirse dunha soa vez, como ocorre 

nas entrevistas para un xornal, ou unhas entrevistas 

radiofónicas e televisivas, cando vas a unha entrevis-

ta. A biográfica require un contacto moito máis pro-

longado, quizais máis dunha sesión e no que se refire 

en concreto a este caso de Carlos e o libro que fixen, 

igual que no de Valentín Paz Andrade, pois hai un fío 

condutor, como unha “desculpa” para que o entre-

vistado, que é o importante sempre, pois che conte 

a súa vida.

RL  Eu estoume acordando agora dunha cousa que 

non sei se vén ao caso. Carlos e mais eu tiñamos dende 

había anos o proxecto de facer un libro de conversas. 

E iso foi pasando e pasando… fomos deixándoo pa-

sar. Pero el dicía unha cousa: “Con estes libros hai que 

ter moito coidado, porque eu quedara de facerlle un 

libro a Cunqueiro; pois falamos un día, e Cunqueiro 

morreu”. Casares intentou retomar o proxecto nunha 

segunda conversa pero Cunqueiro estaba tan mal que 

xa o abandonou. Cóntao en GRIAL.

Pois chegado o momento nós falamos para comezar 

ese libro e uns días despois, morreu. Perdón polo in-

ciso, pero, hai algo, ese inmenso misterio que nos ro-

dea… Pero darlle a posibilidade ao autor de que fale 

en primeira persoa é moi importante e, sobre todo, 

nunha figura tan poliédrica como Carlos… O que a 

min me importa agora é ver que é o que transcende, 

que é o verdadeiramente substantivo. O valor docu-

mental das cousas é esencia. É o que pasa agora coa 

fotografía: todo está cheo de imaxes, di Foncuberta. 

Si, pero iso non é fotografía; a fotografía é outra cou-

sa. A fotografía ocúpase do esencial, do que debe ser 

conservado, portanto do que constrúe a memoria, 

non do efémero. E no caso de Carlos, que é o verda-

deiramente substantivo? A min o que verdadeiramen-

te me preocupa é que se lle recorde como el quería 

ser recordado, polo verdadeiramente importante.

TC  Si. Neste tipo de entrevistas eu penso que moi-

to máis que na radiofónica, a televisiva e na dos 

xornais,que son apenas unha obriga informativa do 

momento, na biográfica ten que haber unha compli-

cidade profunda entre o entrevistador e o entrevista-

do, porque senón estás diante dunha pantalla que che 

vai dar en todo momento a imaxe coñecida e pública. 

Eu a verdade é que me sentín moi cómodo con Carlos 

porque cando falou estensamente, indo por diante in-

cluso e levando o fío da súa propia biografía. E resul-

tou moi cómodo. En todos estes casos, polo menos 

neste libros meus, no de Carlos Casares e mais no de 

Valentín Paz Andrade, eu o que pretendía era reco-

ller a visión do entrevistado, que é unha visión total-

mente subxectiva. Podes dentro desa confianza que 

tes co personaxe sacar temas, podes chegar a propo-

ñer algún que lle resulte delicado ou menos agrada-

ble, pero ao final o que sae é a propia visión que ten 

sobre el e sobrea a súa vida. Que hai erros, que hai 

cousas que alguén non compoarta, pois sí, pode ser, 

pero o que é certo é que non buscas a “obxectivida-

de”, e logo que a través de ningunha entrevista con-

segues reflectir a intensa vida que tiña un personaxe 

como Casares.

RL  Si, pero te podes achegar ao que é verdadeira-

mente substantivo. O esencial, porque non todo é 

esencial. Eu coido que o problema que aparece, ás 

veces, é que nos perdemos. É dicir, recibimos tanta 

información e tantos datos que nin sequera son da-

tos importantes, que perdemos unha visión nídia do 

personaxe.

TC  Cando digo isto é porque pensó que hai unha 

banalización de case todo e, por suposto, do que debe 

ser o substancial. Como dis ti, hoxe hai fotografías 

por todos lados, hai videos absolutamente demen-

ciais. Vouvos poner un exemplo. Hai uns días presen-

touse un libro de aforismos ou sobre aforismos. Había 

entre o público un autor que se gababa de ter feito 

series de aforismos dunha sentada, é dicir, con certa 

facilidade. Pois se cadra non son realmente aforismos 



65
~

D Í A  D A S  L E T R A S  G A L E G A S

cando os fai todo o mundo e tan fácilmente, serán 

outra cousa. Un supón que un aforismo, unha foto-

grafía ou un video de calidade haberá que elaboralo 

máis, haberá que traballalo. Do mesmo xeito, cando 

enfrontas unha persoa, chegar ata o seu fondo, ata a 

súa esencia, incluso pode resultar imposible.

RL  É certo, si. Eu coido que no caso de Casares xa 

transcorreu o tempo suficiente como para que a xen-

te poida comezar a reflexionar sobre como era de ve-

dade Carlos Casares e a importancia que tivo fron-

te a historia. É dicir, cando Rosalía more, nun tempo 

no que non hai internet, no que a tecnoloxía é moi 

outra e na que non hai apenas libros, a xente espon-

táneamente se xuntou nas portas das igrexas, porque 

percibiu claramente que se producirá unha catástro-

fe. Iso pasou cando morreu Casares. Cando morreu 

Casares, a xente tivo a sensación de Galicia era infi-

nitamente máis pequeña. E hai unha razón para que 

esto sucedese e cada un pode buscar as súas. Eu coi-

do que isto ten moito que ver con que Casares per-

sonificaba o legado dos vellos galeguista, unha xente 

básicamente xenerosa, que máis alá de calquer posi-

cionamento ideolóxico crían que estaban para inten-

tar que Galicia fose mellor. A vida de Casares foi unha 

vida para os demais. Penso que iso se di poucas ve-

ces e que está moito na esencia da persoa de Casares 

e de porque a xente o recorda como o recorda. Ao fi-

nal Carlos Casares é tamén como un gran personaxe 

literario, no mesmo sentido que non ñe necesario ler 

o Quixote para saber quen é Don Quixote. Casares, 

existe máis alá da palabra escrita, incluso da palabra 

falada; existe no corazón de todo o país. Estou abso-

lutamente convencido.

GAG  É natural. Casares fíxose realmente popular a 

través das súas colaboracións en La Voz de Galicia, 

moito máis que polas súas novelas e os seus contos. 

Pero ademais hai outro feito, que na miña opinión é 

relevante: era unha persoa moi “entrevistable”, como 

demostra a súa frecuente presenza en xornais e revis-

tas a través de numerosísimas entrevistas de diverso 

tamaño. Dá igual que fora na presentación dun libro 

seu ou dalgún dos que publicaba Galaxia, que fora 

no remate dunha conferencia que daba, un congreso 

ao que asistía ou a súa posición sobre algún tema de 

actualidade. Esa accesibilidade acabou convertendoo 

en reduntante, no bo sentido da palabra. Non obstan-

te, vós tivestes a oportunidade e a visión, tamén, de 

abordar a súa persoa separada da actualidade, o cal 
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é a esencia dese tipo de entrevista biográfica da que 

estamos falando, na miña opinión.

Por exemplo, Tucho, eu noto no teu libro unha preci-

sión do dato que ás veces adornas coas citas da súas 

obras, que axudan a comprender ese momento. En 

cambio, Ramón, no teu hai un trazo literario,e moitas 

veces poético. Porén, os vosos libros están falando da 

mesma realidade. Que achegamento credes que re-

sulta máis eficaz ou máis fiable á hora de profundizar 

na vida dun escritor? O trazo literario? Un puramen-

te técnico?

RL  Home, un documento é un documento, e iso ten 

pouca volta de folla. Quizais o xornalismo estea máis 

pegado á realidade, ou se non á verdade, á veracidade; 

pero tamén é certo que a literatura nos permite contar 

cousas que moitas veces no periodismo non contamos.

TC  En función do que diciamos antes, da comple-

xidade humana, ambos os dous son camiños comple-

mentarios para achegarse á persoa. Ás veces, cun ris-

co literario consegues plasmar aquel sentir do per-

sonaxe que non consegues cunha descrición xirna-

lística.

GAG  Quedes dicir que cando non consegues unha 

resposta adecuada, podes obtela a través dunha re-

flexión literaria. Eu polo menos é o que noto nos vo-

sos textos. Por exemplo, hai asuntos que fican desde-

buxados, que apenas comenta, pero que ti, Ramón, 

lle dás unhna volta reflexiva mentres que Tucho inda-

ga dun xeito más “clínico”, buscando o dato concreto 

ou traendo unha cita; non obstante, os dous relatos 

conforman o perfil do personaxe.

RL  E despois ten en conta outra cousa. Ninguén 

é todo o tempo a mesma persoa. E Carlos era varias 

persoas ao mesmo tempo.

TC  A min resultoume moi gratificante, e foi unhas 

das cousas que máis me satisfacen do meu libro, ir en-

gadindo as citas que fun atopando durante a lectura 

da súa obra, en relación as súas experiencias vitais. 

Ao final, se cando les a Casares, ves que as referencias 

biográficas son moitísimas e son contínuas. Hai veces 

que parece un puro recordatorio moi ben contado. E 

como trasladar á escrita unha tradición oral fabulosa, 

o cal enlaza moi ben cunha biografía literaria.

RL  Había un señor onde vivía eu de pequeno, que 

se chamaba Pepe, con quen ía eu moitas veces á her-

ba, que sen sábelo reflexionaba sobre a literatura, 

a pesar de que non sabía ler nin escribir. E dicía el: 

«os contos tamén son verdade». Eso é rigurosamen-

te certo. 

Este sitio no que estamos nós agora, que é un dos 

recantos máis literarios de toda Galicia; aquí esti-

vo Carlos Casares un par de veces, que eu recorde; 

Ramiro Fonte; Gonzalo Torrente Ballester, e moitos 

outros. Un día, aquí mesmo, Antonio Gamoneda, 

que viñera dar unha conferencia a Ferrol, dixo que 

a poesía é unha forma superior da verdade; nin si-

quera é literatura. Iso mesmo o di, aínda que dou-

tra maneira, Luz Pozo Garza. E eu creo que iso é 

certo. Como Carlos Casares sería, tamén é verda-

de, unha parte máis da realidade. Eu moitas veces 

o pregunto: que é máis real, ese Cervantes do que 

non sabemos case nada e que cando vamos saben-

do máis cousas, menos se parece á visión que ti-

ñamos del, ou é maís real ese Don Quixote que xa 

forma parte das nosas vidas para sempre? Pois todo 

ese universo que rodeaba a Carlos Casares, tamén 

é verdade.

El, que falaba xenerosamente doutra xente, probable-

mente iso non foi así sempre. Eu recordó dúas cousas 

que el me dixo en ocasións distintas. Unha vez esta-

bamos falando dunha serie de figuras que se moveron 

ao redor do galleguismo, deixemos agora os nomes, 

dixo algo que me chamou a atención: «non eran como 

vós os imaxinades, pero é mellor que os imaxinedes 

así». E despois, noutra ocasión díxome, con inmen-

sa tristeza, falando de Cunqueiro: «Cunqueiro era un 

home tráxico». Pero tamén hai outro Cunqueiro, que 

recibiu dos Estados Unidos o Premio Mark Twain, 

que non existía daquela e agora existe, e que eu creo 

que xa lle deberían ir dando o premio de verdade 

porque en certo sentido foi o precursor. Pero, en cal-

quera caso, eu creo que o que está na longa entrevis-

ta de Tucho e o que está nos meus libros, sobre todo 

na primeira entrevista, é el, porque Carlos era verda-

deiramente así.

GAG  Eu cheguei a ver a Casares como entrevista-

dor, cando en 1997 fomos a Santiago a entrevistar 

a Vicente Almazán para o número de GRIAL. Eu 

vin como lle facía preguntas cortiñas e moi claras, 
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moi precisas e non adornadas. Era a mesma técni-

ca que usaba con Gonzalo Torrente Ballester no fal-

doiro da cafetería Monterrey, en Baiona, cando que-

ría incitalo a falar: «Gonzalo, como era aquelo de…». 

Lanzaba unha faísca e deixaba que as cousa fluísen 

con naturalidade.

RL  Como diría Cunqueiro, citado unha vez máis: «á 

beira do animal chamado lume, que é o verdadiero 

lume sagrado, o lume que conta historias»…

TC  Estou de acordo. Casares, se quería falar, falaba 

xenerosamente e pertencía a esa escola de oradores 

aos que lles gusta falar e contar. As veces que puiden 

compartir a sobremesa con el, era espectacular por-

que tiñas o tema solucionado. Falaba, escoitabas e ad-

mirabas como lle sacaba punta a todo.

RL  Nos Encontros de Verines, nas veladas a xente 

escoitábao embobada.

TC  Á parte da escola familiar que tivera, Casares sa-

bía escoitar, sobre todo aos que tiñan algo que dicir. 

Esa entrevista túa da que falas, Gustavo, é o exemplo 

de cómo actuaba diante das persoas das que quería 

aprender e iso podes velo a través das biografías que 

escribiu, na maneira de recoller e tratar a de Vicente 

Risco e Ramón Otero Pedayo, os personaxes do galle-

guismo cos que contactou en Ourense sendo aínda 

estudante de bacharelato.

RL  Por exemplo, ese tipo de pregunta da que ti fa-

labas, tan breve, tan directa, probablemente non é a 

pregunta do quen quere contar a outros, se non de 

quen quere saber. Falabas de Torrente Ballester. Eu 

nunha das últimas veces que o vin, díxenlle: «mire, 

don Gonzalo, entón, en Los gozos y las sombras, 

que para min é o seu gran libro, ese codicilo que 

está no medio da obra, que en tantos sentidos sus-

tenta unha parte moi importante da trama, que cam-

biaría o testamento de dona Mariana Sarmiento se 

Carlos Deza ou Germaine non o aceptan, que po-

ñía o codicilo?». E el púxose mirando así para min e 

díxome: «no me acuerdo». Unha cousa é cando pre-

guntas porque ti queres saber e outra cando pregun-

tas para contarlle a outros.

Carlos fixo aquel gran libro Conversas con Ánxel 

Fole, un libro que despois, polo visto, a Fole non lle 

gustaba nada, non quedou contento daquílo…
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GAG  Pero iso foi por un detalle, que incluso ten con-

tado Casares nalgunha marxe, unha crítica que fixo 

Fole a un militar franquista, usando unha palabra 

dura e descualificadora, crítica que Carlos recolleu 

no texto. Iso foi o que molestou a Fole, pois a el era 

radicalmente respectuoso e non quería incomodar 

a ninguén coa súa xusta censura, aínda que fose ao 

maior dos canallas.

RL  Ese libro di moito de cómo era Fole en reali-

dade. Ánxel Fole, que non era un personaxe tan po-

liédrico como Casares, nin moito menos, e que tivo 

unha vida terrible case que ata o final, que é cando 

empezan a mirar un pouco por el moita xente, en-

tre eles Claudio Rodríguez Fer e Carmen Blanco. Pois 

durante unha tempada longa da súa vida Fole comía 

todos os días nunha casa de comidas ao lado da mu-

ralla, onde comía a xente que andaba traballando po-

las estradas; e unha vez no que foron por Lugo uns 

amigos del, invitárono a comer con eles. Pois Fole pa-

sou antes por aquel bar e a dona dicíalle: «pero don 

Ángel, se non vén comer, non vén comer; non fai fa-

lla que veña avisar que non vén», e el contestoulle: «si, 

pero veño dar as grazas». Esta anécdota dinos moito 

mellor como era Fole que moitas outras cousas que se 

teñen dito máis demoradamente.

GAG  Quedouvos algunha pregunta por facerlle? Se 

hoxe lle puidésedes repetir aquelas entrevistas, habe-

ría algunha pregunta que quixerades facerlle e que 

vos quedara no tinteiro daquela?

RL  Ides permitirme outro inciso máis. Sabedes 

que a el lle gustaban moito as cámaras pequeñas; 

poise eu aquel día levaba comigo unha pequeña 

Contax que lle chamaba moito a atención. Entón, fi-

xemos unhas fotos que non chegaron a el porque fa-

leceu días despois. Esas fotos, que non están pensa-

das para que outra xente as vira, que están feitas uns 

días antes da súa norte, contan moitas cousas. Máis 

alá diso eu non teño a impresión de que me quedara 

algo por preguntar; ao contrario, teño a impresión 

de que lle preguntei cousas que non foron para 

publicar nin eu contarei xamáis e que preferiría non 

ter preguntado.

Espero que tamén este ano dedicado a Carlos Casares 

serve, insisto, para que nos concentremos no que de 

verdade importa, no que ten que construir a memo-

ria e non en moitos sucesos dolorosos polos que es-

tou seguro que el non quería ser recordado. Eu creo 

que el quería ser recordado como un home alegre e 

non como alguén que evitase a alegría de vivir. 

TC  Eu estou convencido de que Casares era un 

home con altibaixos, como todo o mundo, pero bá-

sicamente un home alegre, vitalista, case non sei se 

hedonista, que gozaba plenamente da vida. Logo es-

tán as recompensas externas, que eu non creo que 

sexan do máis necesario, e o seu caso non é dos 

menos recompensados polo país. El tivo un papel 

en Galicia máis que relevante. O que tamén creo é 

que lle tocoulle asumir un nivel de responsablilida-

des asombroso. A xente pode ter mil cargos alegre-

mente, pero cando estás taballando nos postos nos 

que estivo el: editor con responsabilidade literaria e 

xornalística, ademáis cubrindo ocos ou eivas meses 

campos; político militante na causa galeguista du-

rante a súa xuventude e logo parlamentario durante 

a I Lexislatura, unha postura delicada nun momento 

delicado, pero vital para a normalización deste país; 

presidente do Consello da Cultura Galega; en fin, 

moita responsabilidade e, ás veces, cando eres moi 

esixente contigo mesmo, podes ter baixón notables 

cando as expectativas non responden ao teu esforzo 

e ao retorno que ti agardas.

Nese sentido, recordo que Carlos, e Manolo Bragado 

tamén, pero especialmente Carlos, foi un apoio 

fundamental para sacar a Biblioteca Galega 120 de 

La Voz de Galicia. Ambos os dous esforzáronse 

co proxecto e logo sumáronse os demáis editores. 

Casares, desde o comenzo estaba entusiasmado co 

tema. Decidiuse na Voz que a tirada do primeiro nú-

mero fora de 65.000 exemplares, o que era unha 

barbaridade enorme. De maneira que o día que 

saímos á rúa, un domingo, eu estaba na Pobra e fun 

ao quiosco de Castillo, a quen coñecía desde a uni-

versidade, porque era un quiosqueiro moi especial, 

sempre preocupado polo que pasaba. E non estaba 

Castillo, senón unha rapaza substituíndoo, e pre-

gunteille: «e que tal van saíndo os libros?». Ela con-

testoume que non sabía ben, porque que ninguén 

preguntaba por eles.

Entón chamei a Carlos, que me dixo que el pasea-

ra tamén por Nigrán e non vira movemento. Estaba 

abatido, tamén, porque iso significaba un fracaso 
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histórico. Fixádevos que era facer unha tirada de 

65.000 exemplares dun libro dunha colección que 

ía durar un ano enteiro, a dous títulos por semana e 

algunhas semanas un título por día, e que falla estre-

pitosamente xa o primeiro día. Menos mal que pola 

tarde comezamos a recibir noticias de que se estaba 

vendendo todo. Quero dicir con isto que Casares vi-

vía o país.

GAG  Esa gran responsabilidade que el tiña apenas 

se reflectía fora. Gardábaa case sempre. Poucas ve-

ces notabas a súa preocupación, máis ben ao con-

trario, o que transmitía era tranquilidade, acougo, 

incluso cando lle ías con algún problema. Servíase 

ben dun sentido do humor especial que o facía rir 

moitas veces incluso de cousas que lle acontecían a 

el mesmo. Eu escoitaba hai pouco unha conferen-

cia gravada na que recordaba os seus inicios como 

escritor no Ourense do seu bacharelato. Como da-

quela o único escritor que coñecía era Antón Tovar, 

do que foi tan amigo sempre, pois replicou a imaxe 

do poeta ourensán, adoptando unha actitude grave, 

case de severa tristeza, pois debía ser a que lle co-

rrespondía a un escritor. Remataba a lembranza di-

cindo «menos mal que logo chegou un momento e 

dixen: eu non quero ser así» e escribiu Ilustrísima, 

dando paso á ironía e ao humor que levaba dentro 

desde neno.

Eu vexo que nas vosas entevistas se aprecia tamén 

ese home transparente, comprometido, un home vi-

tal e gozador. Estou vendo, tamén, neste ano que se 

lle dedica o Día das Letras Galegas, que a pesar da 

imaxe institucional que Casares transmitiu durante 

a última década da súa vida, a xente recórdao como 

unha persoa mundana e alegre.

Foi unha agradable conversa a que mantivemos 

aquí, neste fermoso lugar de Ferrol e quero darvos 

as gracias aos dous polo vosa disposición e o voso 

compromiso coa memoria de Carlos Casares e coa 

súa Fundación.



Carlos Casares. Cadro de  Antón Pulido
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Presentación

Os roteiros preséntansenos na actualidade como 

unha forma de achegamento á realidade do patrimo-

nio -sexa este natural, arqueolóxico, histórico, arqui-

tectónico, literario, etc.- que funciona dun xeito lú-

dico e participativo todo ao longo de Occidente. En 

Galicia moitos son os concellos e institucións públi-

cas e privadas que ofrecen estas posibilidades de ocu-

pación de ocio, e mesmo hai webs e apps especializa-

das que nos guían por estes espazos de confluencia 

entre o paseo, a cultura e o turismo. Especial men-

ción merecen arestora os roteiros nos que están invo-

lucrados alumnos e profesores, maiormente de tipo 

natural e literario. 

En Galicia existe unha certa tradición de roteiros 

desde hai tempo. A propia palabra, especializada 

en Portugal nesta función, e relacionada co verbo 

rotar, con rotación etc. foi moi querida e usada des-

de os tempos da xeración Nós. Otero Pedrayo, por 

exemplo, úsaa constantemente. Dentro das máis 

clásicas voltas ao redor da vida e obra dun literato, 

literata neste caso, temos a “Pelerinaxe lírica aos 

lugares rosalianos” feita no Día de Galicia de 1951, 

cun percorrido a pé desde a Alameda de Santiago 

ata a casa da Matanza en Pardón. Nela participa-

ron moitos dos galeguistas activos da época e foi 

recollida nunha película artesanal con guión de 

Celso Emilio Ferreiro e foi recuperada, comenta-

da e montada en 2001 co apoio da Caixa Galicia e 

dos xornais El Progreso e Faro de Vigo. Máis alá, 

tamén as míticas “Pelerinaxes” de Ourense a San 

Andrés de Teixido, en 1929  de Otero, Risco e Ben 

Cho Shey, pode ser considerada tamén un roteiro 

amplo, como, dalgún xeito o foron tamén moitas 

das “xeiras” dos galeguistas no seo do Seminario de 

Estudos Galegos ou as promovidas polos Ultreyas 

tamén en tempos de antes da guerra. Incluso temos 

un escrito, simpático e de case imposible realiza-

ción, redactado por Otero Pedrayo para o seu ami-

go Silvio Santiago na segunda metade dos sesenta, 

que supón unha volta a Galicia, saíndo e chegando 

a Santiago, a través dunha homenaxe a sete per-

soeiros da nosa historia (Nicomedes Pastor Díaz, 

Eduardo Pondal, Castelao, Pedro Madruga, Curros 

Enríquez, o Padre Feixoo e Rosalía de Castro), en 

sete días onde vai sinalando poemas, menús de 

xantares, homenaxes a realizar, lugares de banque-

te, sesta e durmida, etc.

O Roteiro 
Carlos Casares 

en Ourense

Afonso Vázquez-Monxardín

Catedrático de lingua galega
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Os roteiros de Ourense e Marcos 
Valcárcel

En 1995 e 1996 durante ese tempo do Entroido que 

sempre aproveitaba Antón Risco para vir a Ourense 

fixéronse dous paseos urbanos, dous roteiros Vicente 

Risco pola cidade. Baixo as indicacións de Marcos 

Valcárcel, Antón Risco, Ruco Lezcano e outros ami-

gos, visitáronse, medianamente disfrazados, as rúas 

e espazos relacionados en Ourense con don Vicente. 

Porén, o primeiro que se materializou fisicamente foi, 

en 1998, o “Roteiro da Esmorga”, que dalgún xeito foi 

o iniciador da consolidación dos roteiros literarios na 

Galicia contemporánea. Foi impulsado polo Clube 

Cultural Alexandre Bóveda, baixo o liderado cons-

trutivo de Marcos Valcárcel. Foi el quen seleccionou 

os textos e mobilizou un grupo de amigos: Manolo 

Figueiras deseñou as placas; Xesús Costa e Xoán 

Torres, realizáronas fisicamente; eu mesmo redactei 

os textos dun folleto que fixemos baseándonos no es-

quema espacial da guía de lectura d'A Esmorga, obra 

de Manuel Forcadela; e contou tamén o deseño gráfico 

do folleto, coa participación de Xosé Lois Vázquez. O 

Concello foi moi receptivo coa idea e aínda hoxe, case 

vinte anos despois, conserva a súa vitalidade. Todos os 

anos centos os estudantes de toda Galicia que veñen a 

Ourense a facer o Roteiro da Esmorga e, complemen-

tariamente, outras actividades na cidade e proximida-

des (Termas, San Cibrán de Las, etc.). 

Xa naquela altura de 1998, pensaramos no Clube 

Alexandre Bóveda en seguir coa elaboración doutros 

roteiros que enchesen de sentido o lugar común de 

ser Ourense, dalgún xeito, a capital fundacional da 

narrativa galega contemporánea. Pero os camiños da 

vida non foron propicios e moitas cousas quedaron 

daquela no tinteiro. 

En 2007, ano no que empezou a manifestarse a terri-

ble enfermidade que acabaría con Marcos Valcárcel 

no prazo de tres anos, houbo dous antecedentes moi 

relacionados coa súa persoa e con este roteiro e que 

hoxe queremos lembrar. 

Por unha banda, o 30 de maio de 2007, no pregón 

inaugural da feira do Libro, Marcos ditou un fermosí-

simo discurso titulado “O divino roteiro” e era unha 

homenaxe persoal ao seu amigo Carlos Casares, mor-

to había xa cinco anos. O argumento era emotivo e 

claro. Carlos Casares visitábao vido da ultratumba e 

convidábao a un paseo no que percorrían xuntos os 

espazos literarios máis emblemáticos da cidade. En 

paradas no Liceo, na Praza Maior, Praza da Madalena, 

Praza da Barreira, Museo Arqueolóxico, Praza do 

Correxedor, Alameda e Paseo íanse encontrando cos 

vellos escritores de Ourense e evocando as súas vidas 

e actividades. O texto, fermosísimo, foi editado nas 

páxinas da Revista das Letras de El Correo Gallego 

do 21 de xuño dese 2007.

Uns meses despois, o día 15 de decembro de 2007 

concretouse por primeira vez un paseo pola cida-

de en memoria de Carlos Casares. Baixo a dirección 

de Marcos e coa presenza de Kristina Berg e Xavier 

Casares pola familia, e dun considerable número de 

especialistas e amigos participantes no Seminario 

que sobre o escritor se celebrara o día anterior no 

Liceo, percorréronse nove espazos do Ourense vello 

(Liceo, Museo Arqueolóxico da Praza Maior, Rúa da 

Paz-Lepanto-Santo Domingo, antiga casa de Vicente 

Risco en Santo Domingo, Casa natal de Carlos 

Casares, Cafe do Hotel Parque, antiga Librería Tanco, 

Café Miño e La Región, Cardeal Quiroga) con lectu-

ras de textos e evocacións pertinentes aos amigos e 

ao labor de creación, seguindo a liña do pregón lido 

había uns meses na Alameda. Cremos que foi unha 

das últimas actividades de Marcos nas que gozou en 

plenitude, antes de que a enfermidade o acabase por 

retirar da vida pública. 

Ao longo de 2008, e mentres se esforzaba contra o 

infortunio, un grupo de amigos organizamos o li-

bro Marcos Valcárcel, o valor da xenerosidade, 

con colaboracións de máis de 300 persoas do ámbi-

to cultural do país e que lle entregamos nunha cea 

o 29 novembro 2008 no restaurante San Miguel de 

Ourense, no medio dunha homenaxe que titulamos 

“De Cea con Marcos Valcárcel”. Non era casual, pois 

era o lema das ceas que organizábamos no Clube 

Alexandre Bóveda e cuxa primeira edición, en 1994, 

estivera dedicada, precisamente, a Carlos Casares, a 

proposta de Marcos. 

A partir dese momento, houbo unha verdadeira fer-

venza de homenaxes e recoñecementos á súa persoa 

da que me comprace deixar constancia aquí e agora. 

O 9 maio 2009 a Asociación de Escritores en Lingua 

Galega, outorgoulle o premio a “As uvas na solai-
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na” como o mellor blog literario galego. O 22 maio, 

a sección galega do Pen Club concedeulle tamén o 

seu recoñecemento máximo como “Voz da liberda-

de”. Uns días despois, o 11 de xuño, recibiu a me-

dalla Castelao da Xunta de Galicia. O 18 de xuño o 

Liceo de Ourense fíxolle entrega da insignia de Socio 

de Honra como recoñecemento ao moito que colabo-

rara coa institución, mesmo recollendo o testemuño 

da organización das Semanas Literarias do Liceo que 

o amigo Carlos Casares impulsara ata o ano da súa 

morte 2002. O vinte de xuño recibiu nun entrañable 

acto no Teatro Principal de Ourense, o Premio Otero 

Pedrayo das deputacións galegas, que, na súa primei-

ra edición, tamén fora entregado a Carlos Casares, en 

1980. O sete de setembro en Celanova, recibiu a ho-

menaxe da Fundación Curros Enríquez nun acto aso-

ciado á entrega do premio Celanova Casa dos Poetas 

entregado naquel momento á Real Academia Galega e 

da que Marcos era académico correspondente. O de-

zanove de decembro deste 2009 a asociación de edi-

tores de Galicia outorgoulle un premio especial pola 

súa traxectoria de compromiso co libro e a edición. 

A última das homenaxes que recibiu en vida foi o 

día 18 de novembro de 2010 no que lle impuxeron o 

seu nome á Biblioteca do IES da Carballeira e no que 

un Marcos moi maliño quixo volver ao seu centro. 

Menos dun mes despois, o 5 de decembro, falecía.

Así, este roteiro que hoxe presentamos nesta revista 

ten unha inspiración no traballo xeral e concreto do 

noso amigo Marcos e, dalgún xeito, este artigo con 

esta evocación inicial, une as memorias de dous ami-

gos que o foron, que marcharon antes de tempo e cu-

xas vidas foron exemplo de bonhomía, compromiso 

e traballo a prol da cultura do país.

Intencións deste Roteiro Carlos Casares 
en Ourense

Para empezar, lembremos que Carlos Casares na-

ceu en Ourense en 1941, que estudou no Seminario 

Menor entre o ano 1952 e 58 e que aquí comezou o 

seu interese na literatura e o despertar como escritor, 

participando do ambiente cultural da cidade de for-

ma moi activa nos anos sesenta e incios dos setenta. 

Realmente, ata que despois de aprobar a oposición e 

comezar a docencia en Cangas, en 1975, foi Ourense 

a súa cidade, e en moitos sentidos, como o familiar e 

o amical, nunca deixou de selo. Por iso, e aínda que 

se realicen con moita xustiza outros roteiros literarios 

vinculados á vida de Casares en Xinzo ou en Vigo-

Nigrán-Baiona, este terá como especial a vinculación 

da propia urbe co autor a través da presenza da cidade 

de forma moi importante na súa obra. Ourense non só 

Marcos Valcácel, Benito Losada, Carlos Casares, José A. Outeiriño 
e Afonso Vázquez-Monxardín (20 de maio de 1994)
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é o espazo xeográfico onde sitúa as súas novelas prin-

cipais senón que aparece en moitísimas das súas cró-

nicas xornalísticas cos amigos ao fondo. Ourense era 

a súa cidade, Xinzo a súa vila, Lamas e Sabucedo na 

Limia e Beiro, no rebordo dos Chaos de Amoeiro, os 

espazos das súas vivencias aldeás.

Así pois, queremos, en primeiro lugar, render ho-

menaxe a Carlos Casares na cidade onde naceu e no 

ano no que se lle dedica o Día das Letras Galegas. 

Sabemos que, desde a súa morte en 2002, son ducias 

os lugares de Galicia onde se bautizaron prazas, pa-

seos, rúas co seu nome, e varios nos que se ergue-

ron estatuas máis ou menos afortunadas. Na cida-

de de Ourense máis alá de incoar expediente para o 

seu nomeamento como fillo predilecto, nada fora fei-

to ata o momento presente. Este roteiro, promovido 

conxuntamente pola Fundación que leva o seu nome, 

o Concello de Ourense e a Consellería de Cultura, é 

un primeiro chanzo neste camiño. 

Desexamos, en segundo lugar, potenciar o destino tu-

rístico-cultural, Ourense, cidade literaria, engadindo 

un novo roteiro aos existentes na cidade e provincia. 

Ourense, non o esquezamos, é a cidade fundacional 

da prosa galega contemporánea -lembremos no solpor 

do XIX a Valentín Lamas Carvajal, a Heraclio Pérez 

Placer ou o Álvarez de Novoa- da consolidación con 

Vicente Risco e Otero Pedrayo, da Xeración Nós nos 

anos 1920 e trinta, a cidade da anovación máis con-

temporánea, nos anos sesenta, pensemos en Méndez 

Ferrín, Alfredo Conde ou o propio Carlos Casares. 

Así, non só se relacionará sinerxicamente co Roteiro 

da Esmorga, senón cos outros que, sen placas físicas, 

ofrece o Concello, como o da Cidade da Xeración Nós. 

Incluso cos que ofrecen a Fundación Curros Enríquez, 

Otero Pedrayo ou Vicente Risco nos seus territorios. 

É tamén intención nosa ofrecer aos profesores e estu-

dantes un material físico sobre o que poder realizar 

traballos escolares, didácticos, etc. como se vén facen-

do cos outros roteiros. Non é algo pechado, senón un 

material sobre o que traballar.

Este roteiro está construído de forma que sexa un 

diálogo entre o autor, a súa obra e a cidade que o viu 

nacer. Para iso, identificamos unha serie de puntos 

-18 na cidade e dous nas proximidades, no Seminario 

Menor e en Beiro- relacionados de xeito máis ou me-

nos directo coa súa vida ou coa súa obra e extrae-

mos dela fragmentos evocadores que complementa-

mos con ilustracións gráficas fotográficas e debuxos, 

e que impriminos en cadansúa placa cerámica tama-

ño DIN A3 para que permanezan no tempo. Uns co-

locámolos adheridos a fachadas de edificios e outros, 

seis, os que están en parques e xardíns, sobre estru-

turas de aceiro corten en lugares onde non molesten 

á circulación das persoas. 

O deseño de placas e folletos foi cousa de Miguelanxo 

Carvalho, a realización fisica das placas cousa de 

Carlos Costoya e as estruturas de aceiro corten da 

empresa Gadeca. As colaboración externas, sobre 

todo das fotos incluídas nos paneis, debémosllelas 

agradecer a La Región, La Voz de Galicia, El Correo 

Gallego, a Fundación Otero Pedrayo, Fundación 

Vicente Risco, Fundación Curros Enríquez, Biblioteca 

da Deputación de Ourense, Biblioteca do Museo 

Arqueolóxico Provincial de Ourense e a Siro López e 

editorial Galaxia.

A Fundación Carlos Casares acolleu, e impulsou esta 

iniciativa coa que colaboraron economicamente o 

Concello de Ourense e a Secretaría Xeral de Política 

Lingüística da Xunta de Galicia.

O percorrido urbano das dezaoito placas iniciais es-

téndese coas súas reviravoltas a través duns dous 

quilómetros, desde o Parque de San Lázaro á Praza 

Maior, e pódese complementar cuns folletos existen-

tes na Oficina de Turismo de Ourense. En 24 páxinas 

recóllense os textos íntegros e fotos de todos os pa-

neis, así como o plano de distribución deles e unhas 

indicacións de conversa para orientar a charla do pro-

fesor ou guía. 

Grupo de profesores atendendo as explicacións  
de Afonso V. Monxardín na placa nº 2 do roteiro
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A continuación imos dar unha serie de cla-

ves descritivas e interpretativas de cada 

unha das placas que compoñen o perco-

rrido do roteiro para axudar na organiza-

ción do mesmo. 

O Roteiro Carlos Casares en 
Ourense

PLACA 1

A primeira placa vai nun soporte de aceiro 

corten nas escaleiras do sur do Parque de 

San Lázaro, por fronte ao edificio do antigo 

Hotel Parque. Pensamos neste espazo por ser un lugar 

cómodo para empezar unha xuntanza deste tipo, cen-

tral na cidade, e polo significado específico do lugar no 

roteiro. Na placa leva un texto do libro Un país de pa-

labras (1998), Premio da Crítica Galega na modalidade 

de creación literaria 1999, correspondente a un comen-

tario sobre a tertulia que se facía na cafetería do Hotel 

Parque de Ourense e onde el coñeceu a Vicente Risco, 

logo de ter gañado un concurso de redacción escolar, 

e onde tamén se encontraría cunha parte da intelec-

tualidade moza de Ourense -sobre todo os artistiñas- 

nos inicios dos anos sesenta. A foto incluída, doazón 

da familia do pintor Xosé Conde Corbal á Fundación 

Vicente Risco, é unha imaxe desta tertulia na que apa-

recen no medio da néboa do tabaco habitual, o propio 

Vicente Risco, Xosé Conde Corbal, o escultor Faílde e 

outras participantes. Os fíos de conversa poderán ver-

sar sobre a paixón pola palabra de Carlos Casares ex-

presada neste libro recompilatorio de quince ensaios 

memorísticos, uns sobre historias persoais -a importan-

cia dos seus avós na súa literatura, por exemplo- e ou-

tros dedicado a circunstancias que o rodearon -viaxe a 

Barcelona coa amigos, a tertulia de Risco, a busca de 

Deus por parte do amigo Torres Queiruga, etc.- Tamén 

poderá derivar a conversa sobre a importancia do en-

contro con Vicente Risco e o seu contacto nos anos 60 

a 63, que o orientaron na formación da súa personali-

dade como escritor. 

PLACA 2

A segunda placa está situada na fachada do edificio 

que ocupa hoxe o lugar da casa onde naceu Carlos 

Casares en 1941. Alí, en Cardeal Quevedo, na esqui-

coa Av. de La Habana, era a casa, con finca e oratorio 

incluído, da súa familia materna, que procedía do lu-

gar de Freixo, nas terras de Celanova. Daquela, can-

do naceu Carlos, a cidade era radicalmente distinta 

a hoxe. Tiña 29 mil habitantes dos que só 12 mil na-

ceran nela, e que só ocupaba a beira sur do Miño, 

pois non se producira aínda a integración do conce-

llo de Canedo. O texto que acompaña é un fragmen-

to dunha tradución ao galego dun artigo xornalísti-

co publicado o 9 de xuño de 1972 en La Region, no 

que relata unha anécdota que lle aconteceu o verán 

anterior en Suecia cando non puidera viaxar a San 

Petesburgo porque o seu pasaporte impedía a visita a 

toda a Europa que, naquela altura, era comunista. Na 

Con Kristina Berg, a súa esposa, despois 
de pronunciar o pregón do Magosto en 1972 (Placa 2)

Carlos co seu pai, pouco antes de entrar no Seminario 
(Placa 19)
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foto que acompaña, dos fondos do xornal La Región 

vese a Carlos e á súa muller Kristina Berg o día que 

pronunciou o pregón do Magosto de 1972, 11 de no-

vembro, encargado polo Concello de Ourense, can-

do contaba trinta e un anos. As palabras diante des-

ta placa, deberán xirar ao redor da familia de Carlos 

Casares, das terras de Celanova, como dixemos, por 

parte da nai Manolita, e de Lamas, Xinzo de Limia por 

parte do pai, Francisco. Así, xunto á cidade de nace-

mento, onde vivirá ata os catro anos antes de trasla-

darse a Xinzo, onde seu pai era mestre, forman par-

te imprescindible do seu mundo de neno, Sabucedo e 

Lamas, lugares familiares na Limia, e Beiro onde a fami-

lia pasará tempadas de vacacións. Tamén, xunto á fa-

milia de procedencia, é lugar de falar da familia forma-

da por Carlos e Kristina Berg -cos seus fillos Cristian e 

Håckan- e dos seus percorridos vitais, desde 1975 liga-

dos ás terras de Cangas, Vigo, e Val Miñor, así como da 

Fundación Carlos Casares que desde a súa morte garda 

a súa memoria. Tamén, é interesante resaltar aquí, os 

seus inicios da colaboración coa prensa en La Región 

nos finais dos sesenta e que mantivo ata 1974.

PLACA 3

A placa terceira está colocada no edifico da esquina 

entre a rúa Curros Enríquez e a Xoaquín Lorenzo, xun-

to en fronte da Torre de Ourense. O texto da mesma 

corresponde a un fragmento dun dos doce relatos 

de Os escuros soños de Clío (1979), libro dedicado a 

Ramón Piñeiro, e premio da Crítica Galega en 1980. 

No fragmento refírese ao proceso de elaboración pola 

súa parte da biografía de Curros Enríquez e ao suposto 

achado dun texto manuscrito na biblioteca de Rei Soto 

en Poio que dá pé á construción do relato. A fotogra-

fía, proporcionada pola Fundación Curros Enríquez, é 

un retrato en plenitude do autor de Celanova tirada en 

Cuba. As palabras de comentario deberían xirar ao re-

dor dos relatos do propio libro (unha homenaxe a Clío, 

a musa da historia), a invención das fontes e das vidas 

como recurso literario, e a súa forma de construción 

en base á invención de referencias bibliográficas de es-

tirpe borgiana ou ás construcións fantásticas de sabor 

cunqueiriano. Algúns destes relatos, como “O xudeo 

Xacobe” por exemplo, están traducidos a numerosas 

linguas. Tamén, é momento de sinalar a súa paixón po-

las biografías, a de Curros, por exemplo, é deste mes-

mo ano 1979 e aparece asinada en Halmstad, Suecia 

porque aproveitaba os veráns nórdicos para escribir. 

O seu interese no poeta de Celanova, levarao a publi-

car no ano 1992 unha edición crítica coa Poesía gale-

ga completa, Manuel Curros Enríquez. Outras bio-

grafías del serían A vida do Padre Sarmiento 2002, 

ou as dos homes da xeración Nós.

PLACA 4

A placa cuarta, está colocada no mesmo edificio 

que a anterior, na esquina entre Curros Enriquez e 

Xoaquín Lorenzo, pero na parte que dá ao adro da 

igrexa de San Francisco, xusto sobre as escaleiras 

de acceso. Inclúe un fragmento extraído desa nove-

la de odios e violencia que é Os mortos daquel ve-

rán, (1987) Premio Antón Losada Diéguez á crea-

ción literaria, 1987, nos que fai unha referencia ao 

servizo militar feito polo protagonista no cuartel 

O pintor Xosé Conde Corbal, 
o escultor Antón Faílde, 
Vicente Risco e outros na 
tertulia do café do Hotel Parque
[Placa 1]
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de San Francisco en Ourense. Acompaña unha foto 

dunha postal antiga proporcionada pola Biblioteca da 

Deputación de Ourense, na que se ve a igrexa de San 

Francisco na súa antiga localización sobre a cidade, 

ao lado do Cuartel do rexemento Zamora número 8. 

Falarase desta curiosa obra na que non hai interven-

ción ningunha directa de ningún personaxe senón 

que toda ela está construída a modo de extractos do 

expediente xudicial no que se investigan uns feitos 

sucedidos no tempo da revolución do 34 e os come-

zos da Guerra Civil. Unha especie, tecnicamente, de 

anti-Esmorga; obra na que só se escoita a voz do acu-

sado. Tamén é momento para falar a importancia da 

memoria da guerra e dos sucesos posteriores nas his-

torias humanas transmitidas na Limia -aínda que a no-

vela formalmente está máis vinculada a Celanova- e 

dos avatares do Cuartel de San Francisco e o traslado 

do edificio da igrexa para esta súa nova localización 

en 1929, con intención de construír unha parroquia 

no norte da cidade, ao redor do Parque de San Lázaro.

PLACA 5

A placa quinta está situada sobre unha placa de aceiro 

corten, no centro do Parque de San Lázaro, ao lado das 

escaleiras do oeste de subida á fonte. Leva un anaco 

de texto da súa novela Cambio en tres, 1969, e unha 

foto dos anos sesenta desa mesma fonte, tamén dunha 

postal da colección da Biblioteca da Deputación. A 

conversa partirá do comentario da obra, a máis chea 

de referencias unívocas da xeografía e historia ouren-

sá, e situada no contexto da angustia emigratoria dos 

anos sesenta, a máis vangardista e experimental de 

Carlos Casares, pero a menos querida por el, posto 

que xamais a reeditou en vida. A novela está dedicada 

a Dolores Vilariño -daquela a súa moza e que chegou a 

ser Presidenta do Parlamento Galego- e outros amigos 

-moitos da familia López-Facal, compañeiros de mili-

tancia no FELIPE, no Frente de Liberación Popular, 

no que militaban nos anos da Universidade. A con-

versa poderá recoller a posición escéptica de Carlos 

en relación á existencia dun movemento ao que cha-

mar “Nova Narrativa Galega” con características co-

múns aos autores, así como salientar a importancia de 

Ourense na creación da narrativa urbana contempo-

ránea. Desde Lamas Carvajal, Heraclio Pérez Placer, 

Álvarez de Novoa a Otero Pedrayo, Vicente Risco, 

Eduardo Blanco Amor, Méndez Ferrín, etc. Pódese si-

nalar, como comentario ao topónimo, que San Lázaro 

debe o seu nome á vella leprosería medieval, afastada 

da cidade, e que despois de pasar por campo da feira, 

se converte en Parque urbano por excelencia e centro 

moderno da cidade a partir dos anos vinte, algo que 

coa construción da Torre, acabada en 1968, se verá 

reforzado.

PLACA 6

A sexta placa irá localizada na fachada do edificio que 

albergou ata 1997, antes do seu traslado a Cardenal 

Quevedo, a Libraría Tanco, -hoxe está nese local 

Purificación García- no comezo da Rúa do Paseo. 

Inclúe unha foto da cidade ao lonxe, entre a néboa 

e desde os montes do oeste, e un texto, precisamen-

te sobre a néboa escrito en “Á marxe” en La Voz de 

Galicia o 24 de outubro de 1994, no que o autor dá 

algunhas claves da súa temperá sedución por deixar 

voar a imaxinación e crear historias xogando coas 

imaxes das persoas que aparecen entre a néboa. A 

conversa lévanos ao comentario da importancia de 

Casares como comunicador en prensa, a través de La 

Voz de Galicia, primeiro coa súa sección semanal “A 

Foto de Xosé Suárez 
(Allariz 1902 - A Guarda 1974)

[Placa 7]
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ledicia de ler”, desde 1975, e logo, desde 1992 ao día 

anterior á súa morte, en 2002 coa sección que acabou 

sendo diaria de “Á marxe”. A sedución do público, a 

creación de milleiros de lectores novos para a lingua 

galega, partían da engaiolante narración do cotián. 

O seu gato Samuel, as mazás que agromaban anun-

ciando a primavera, o fío dunha conversa oída, unha 

anécdota da vida calquera, fixeron que se establecese 

un canle de comunicación irrepetible. Este labor non 

só foi recoñecido polo público, senón tamén pola 

crítica. Outorgáronlle en 1993 o premio Fernández 

Latorre, o Julio Camba en 1995, e o Roberto Blanco 

Torres en 2002. 

PLACA 7

A sétima placa, na vella fachada do Hotel Miño -no 

local que hoxe ocupa Decathlon- está ubicada no 

centro da rúa do Paseo. Leva outro texto de “Á mar-

xe” en La Voz de Galicia, este do 25 de xaneiro de 

2000. Relata unha anécdota simpática relacionada 

co rudo carácter do fotógrafo alaricano Xosé Suárez, 

e sitúaa na tertulia que desenvolvían no Hotel Miño. 

A fotografía que acompaña, é unha das máis famo-

sas de Xosé Suárez, da serie “Mariñeiros” (ca. 1936), 

na que se ve un neno cun barco de xoguete en bra-

zos que leva o nome de “Javiota”. É o momento e 

lugar para falar das outras tertulias na que partici-

pou Casares. Primeiro, nos inicios dos sesenta, no 

Hotel Parque. Ao faltar Risco, o lugar de encontro 

progresivamente pasou a ser El Miño, onde tivo con-

tacto con outros novos amigos -como o citado Xosé 

Suárez, Eduardo Blanco Amor, etc. ata que marchou 

a mediados dos setenta a Vigo. Tamén é lugar para 

falar das distintas liñas de amigos con que manti-

vo relación na cidade. Desde o grupo da súa xera-

ción, artistas plásticos (Acisclo Manzáno, Xaime 

Quessada, Xosé Luís de Dios, Manuel Buciños...) 

xentes da palabra escrita, Ruco Lezano, Maribel 

Outeiriño, Luís Mariño, ata xentes máis vellas -Julio 

Losada, Martínez Pedrayo – e outros máis novos – 

Marcos Valcárcel, Juan Fonseca, etc. Tamén se pode 

mencionar a tertulia que se establecía xusto enfron-

te de El Miño na cafetería El Cortijo á saída da misa 

en galego das nove e media da mañá os domingos 

-onde ían Otero Pedrayo, Ferro Couselo, Xoaquín 

Lorenzo, Leuter González Salgado, e algúns outros 

máis novos. Hoxe alí está a perfumería El Arenal. 

Tamén pode ser momento para comentar a evolu-

ción desta rúa central do comercio e lecer e a súa 

conversión progresiva nunha rúa das franquicias.

PLACA 8

A oitava placa sitúase un pouco máis adiante na rúa 

do Paseo, na fachada do edificio onde hoxe está o 

comercio de roupa Sprigfield e que foi onde, a prin-

cipios do século XX, o xenovés Eduardo Barbagelata 

Alameda, 1920
[Placa 9]
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Mucci exerceu de pioneiro do cinematógrafo en 

Ourense, e que posteriormente se denominaría 

“Teatro Apolo”. Leva un texto extraído da nove-

la Ilustrísima (1980), unhas das de máis éxito e 

proxección do autor, e que xira ao redor dese fei-

to histórico: a implantación do cinematógrafo en 

Ourense e as reaccións que isto provoca no mundo 

eclesiástico. A fotografía que acompaña é do propio 

Eduardo Barbagelata, proporcionada polo xornal El 

Correo Gallego, procedente da familia que aínda 

vive nas terra do sur de Lugo. 

No comentario sinalaremos que o libro vai dedi-

cado a Xosé Mouriño, padriño de Carlos, e un dos 

dous tíos cregos que tiña. Esta convivencia con cre-

gos de distintas sensibilidades sen saír do seu entor-

no familiar, uns máis liberais e gozadores da vida, 

outros máis circunspectos e serios e opostos aos 

cambios, halle servir para novelar de forma maxis-

tral esta crónica do desacougo dun bispo liberal ro-

deado dunha curia reaccionaria. Explicitamente, 

Carlos recoñeceu en varias ocasións que o mode-

lo de bispo liberal para a novela estaba baseado 

en Enrique Pérez Serantes, primo da súa avoa do 

Freixo e arcebispo de Santiago de Cuba, salvador da 

vida de Fidel Castro despois do asalto do Cuartel da 

Moncada e co que coincidiu varias veces nos veráns 

que se achegaba a Galicia. Seguramente, o antago-

nista, o lectoral dirixente da curia máis conserva-

dor, podería estar inspirado nun irmán da súa avoa 

-viúva moi nova, desde que a nai de Carlos tiña dous 

anos- deán na Catedral de Ourense e que, parece 

ser, foi en moitas cuestións, o piar decisorio do nú-

cleo familiar materno. 

PLACA 9

A novena placa sitúase na Alameda sobre un so-

porte de aceiro corten, xusto na entrada do paseo 

central, na parte das cafeterías. Leva unha foto da 

Alameda dos anos mil novecentos vinte, dunha pos-

tal proporcionada pola Biblioteca da Deputación de 

Ourense. O texto, no que hai unha tanxencial refe-

rencia á Alameda, pertence a un dos doce relatos do 

primeiro libro publicado por Carlos Casares, Vento 

ferido (1967). O tal libro, dedicado aos seus irmáns, 

Xavier, Meches e aos amigos Paco e Sira, é un de-

ses libros en cuxos relatos abondan os protagonis-

tas infantís e xuvenís en relación con Ourense. A 

variabilidade dos relatos é grande. Desde uns nos 

que domina a tenrura como “A rapaza do circo” a 

outros máis duros como “O xogo da guerra”. En cal-

quera caso, é o lugar de relacionar este libro coa 

obra doutros autores mesmo que se moven no mes-

mo espazo físico. Aquí, as referencias, por exem-

plo, a “A Arrasadeira” de Os Biosbardos (1963) de 

Eduardo Blanco Amor –con estatua na parte supe-

rior da Alameda- ou ao relato “O Suso” de O crepús-

Escaleiras da Catedral 
sobre a rúa Arcediagos

[Placa 11]
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culo e as formigas (1961) de X.L Méndez Ferrín, 

son claras. Tamén é ocasión para diferenciar a lite-

ratura de protagonista infantil coa obra dirixida a 

nenos. Aquí, debemos salientar tamén o interese de 

Carlos Casares na literatura infantil. Desde o libriño 

inicial A galiña azul, gañadora do premio O Facho, 

1968, e que integra cinco pequenos contos para ne-

nos fermosísimos como “A formiga esquiadora”, “A 

bomba da felicidade”, etc. ao derradeiro O polbo xi-

gante (2000), moitos foron os títulos pensados para 

ese público. Se cadra o máis famoso é a súa obra de 

teatro As laranxas máis laranxas de todas as la-

ranxas (1973), aínda que tampouco esqueceremos 

a serie de Toribio ou O can Rin e o lobo Crispín. 

Tamén esta parada pode ser o lugar no que se evo-

que a tradución que fixo Carlos Casares de O prin-

cipiño de A. de Saint Exupéry en 1972, e do que ao 

longo da súa vida reuniu unha colección de case 

cen exemplares en moitas linguas, ou doutras va-

rias traducións do inglés (O vello e o mar), do cas-

telán (A Bela Otero) ou de contos suecos.

PLACA 10

A décima placa, está pendurada da parede, ao lado 

doutra placa en lembranza de Carlos Casares, na sala 

que leva o seu nome no Liceo de Ourense, ao fondo 

do patio de columnas, que é o lugar onde facía tertu-

lia habitual nos últimos anos da súa vida cando esta-

ba en Ourense. Leva un texto sobre don Xan da Cova, 

un personaxe moi pintoresco do Ourense do tránsi-

to entre o século XIX e XX, e a única foto coñeci-

da dun busto desaparecido do autor, proporcionada 

pola Biblioteca da Deputación de Ourense e da auto-

ría de Ben Cho Shey.

A conversa deberá xirar ao redor do gusto que tiña 

Carlos por saber cousas dos toliños e dos tipos pin-

torescos. Neste contexto, enmárcase a súa, digamos, 

paixón por este poeta estrafalario ao que lle dedicou 

varias investigacións artigos. Don Xan da Cova, foi 

construtor de imaxes relixiosas, agrimensor e escri-

tor afeccionado. Inventou o trampitán -idioma parti-

cular que só el entendía pero no que chegou a escri-

bir algunhas obras,- do pirandárgallo -forma de viaxar 

subindo nun globo e esperando a que, coa rotación 

da terra, pasase o lugar ao que se quería chegar, do 

paraugas universal, e doutras novidades igualmente 

estrambóticas.

Pero sobre todo, convén lembrar que para Carlos 

Casares o Liceo era a súa segunda casa en Ourense, 

non só lugar da tertulia, senón unha institución ami-

ga coa que colaborar. Entre 1990 e o ano 2002 or-

ganiza os seus Encontros literarios nos que botan-

do man da súa axenda, compromete a vir á cidade 

das Burgas ao máis salientable das letras hispanas. 

Por esta proximidade humana e colaboración des-

interesada, o 17 de xuño de 1998, a asemblea de so-

cios do Liceo acorda outorgarlle a medalla de Ouro 

do Liceo. 

Aquí, a metade de roteiro, pódese facer unha para-

da para tomar un café no pazo dos Oca Valladares, 

sede dunha das institucións culturais e recreativas 

con máis soleira de Galicia.

PLACA 11

A undécima placa, situada na Rúa de Arcediagos 

nunha columna do edificio do Concello, inclúe un 

texto de Ilustrísima sobre a saída do bispo do seu 

pazo, directamente á Rúa Arcediagos -Arcedianos, na 

obra- e unha foto actual da fachada oeste da Catedral. 

Aquí podemos ampliar a información sobre a novela,  

ou reflexionar sobre a distancia que sempre existe 

entre a literatura de creación e a historia. Os espazos 

recreados non coinciden exactamente coa topografía 

das cidades, neste caso explícito nin noutros moitos, 

e por iso é inútil tratar de fixar exactamente moitas 

localizacións. A liberdade do creador non está some-

tida á realidade que recrea.

Podemos sinalar, tamén, que no número 13 desta rúa, 

xusto por fronte ás escaleiras, hai cen anos, ou sexa, 

en 1917, estivo a redacción inicial da terceira e última 

época do xornal “O tío Marcos da Portela”. Ou pen-

sar na vista da fachada oeste da Catedral e nos novos 

espazos creados. Estas escaleiras, por exemplo, foron 

erguidas en 1980 e antes non existía a Praza de San 

Martiño nin este acceso á catedral. 

Tamén, podemos lembrar as referencias literarias á 

catedral, Por exemplo, a obra La Catedral y el niño 

(1948), de Blanco Amor, que pediu a Vicente Risco o 

envío dunha foto do David que coa súa lira que pre-

side esta fachada para ilustrar a portada da primeira 

edición, pero como non lla enviou, publicou a porta-

da a en branco. 
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PLACA 12

A duodécima placa está na esquina das rúas da Paz 

e Juan de Austria, sobre a parede do Café Latino, 

un dos lugares emblemáticos do jazz e da noite de 

Ourense. Leva un fragmento do fermoso e interesan-

tísimo texto de Casares, evocador do conxunto da 

tradición cultural e literaria da cidade e incluído no 

libro Ourense de auga e pedra (1990). Neste frag-

mento explica a circunstancia de teren nacido Otero, 

Risco, Blanco Amor e Cuevillas nesta rúa ou nas súas 

proximidades. O libro foi realizado en colaboración 

co fotógrafo Manuel Sendón. Levará, como apoio 

gráfico, retratos dos catro escritores citados no tex-

to: Otero Perdrayo, Florentino Cuevillas, e Eduardo 

Blanco Amor, proporcionados nos dous primeiros ca-

sos polas súas fundacións respectivas, polo Museo 

Arqueolóxico e pola Deputación provincial, nos ou-

tros dous casos. Aquí imponse unha reflexión sobre 

Ourense como cidade de cenáculos literarios, auto-

res e obras, e a Carlos Casares como un dos mellores 

coñecedores desta memoria literaria da cidade direc-

tamente, por lembranzas prestadas ou por esculcas 

directas de investigador. 

Tamén é preciso sinalar a realización moderna de li-

bros de colaboración entre fotógrafos e literatos que, 

neste exemplo, ten unha das obras cume das realiza-

das na Galicia contemporánea. Recentemente, Bieito 

Iglesias, grande e bo amigo de Casares, publicou outro 

libro nesa liña fotográfico-literaria O ouro de Ourense, 

(2016) en colaboración co fotógrafo Xulio Gil.

Sinalar, tamén, a importancia da Rúa da Paz -denomi-

nada así a pedimento dos veciños para conmemora-

ren a paz de Vergara, en 1839- e do Teatro Principal 

que leva de servizo case ininterrompido desde antes 

desa data.

PLACA 13

A décimo terceira placa vai na fachada da casa onde na-

ceron Otero Pedrayo e Vicente Risco, na rúa da Paz nú-

mero 25. Leva unha foto de don Ramón proporciona-

da pola Fundación que leva o seu nome e un texto en-

Ramón Piñeiro e Otero Pedrayo en Trasalba [Placa 14]
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saístico sobre a súa actitude social, extraído da biogra-

fía que elaborou Carlos Casares Otero Pedrayo (1981) 

e que fora galardoada co I Premio Otero Pedrayo das 

Deputacións de Galicia en 1980. O libro leva unha de-

dicatoria curiosa, “A Karin e Jonás que puxeron á miña 

disposición a súa fermosa casa en Björkangastatan na 

beira sueca do Kattegatt, en Haslsmstad para redactar 

este libro”, o que nos leva, novamente, a Suecia como 

lugar de finalización tranquila, nas vacacións de ve-

rán, dos libros biográficos. Tamén, dentro deste la-

bor de recuperación de referentes culturais, escribe 

unha biografía sobre Vicente Risco (1981) -dedicada a 

Franco Grande-, un libro de Conversas con Anxel Fole 

(1981) e varias entrevistas na revista Grial con Álvaro 

Cunqueiro ou Eduardo Blanco Amor. En calquera 

caso, este labor de investigación biográfica e esta von-

tade de difusión da memoria prestada, contribuíu dun 

xeito importante a que as xeracións seguintes tivesen 

ao seu alcance o coñecemento destes personaxes, cla-

ve na historia cultural do galeguismo da preguerra. As 

biografías e entrevistas de Casares e o libro de entre-

vista de Vítor Freixanes Unha ducia de galegos (1976) 

foron claves neste proceso.

PLACA 14

A décimo cuarta placa está situada no edificio que fai 

esquina entre a rúa de Santo Domingo e a de Cardeal 

Quiroga. Leva unha texto no que relata unha simpáti-

ca anécdota que lle contou Ramón Piñeiro dunha visi-

ta conxunta con Otero Pedrayo a veren ao seu amigo 

o Cardeal Quiroga no pazo arcebispal de Santiago e 

publicada o 13 de marzo de 1995 en “Á marxe” de La 

Voz de Galicia. Leva unha foto de Ramón Piñeiro e 

Otero no balcón da Casa Grande de Trasalba É o mo-

mento de falar non só da relación entre os intelectuais 

galegos e a Igrexa -lembremos que o Cardeal Quiroga 

escribira na revista católico-galeguista Logos nos anos 

da II República, senón tamén da intensa e frutífera re-

lación entre Carlos Casares e Ramón Piñeiro con quen 

compartiu, non só posicionamentos ideolóxicos e po-

líticos, senón escano parlamentario. Efectivamente, 

na primeira lexislatura autonómica, Carlos Casares, 

Ramón Piñeiro, Alfredo Conde e Benxamín Casal, 

participaron como galeguistas independentes nas lis-

tas electorais do PSOE. Carlos foi deputado autonó-

mico pola circunscrición de Ourense, e sempre valo-

rou moi positivamente aqueles tempos de consensos 

amplos que lograron, por exemplo, aprobar a Lei de 

Normalización Lingüística de forma unánime. Dalgún 

xeito, Ramón Piñeiro, a quen coñeceu sendo estudan-

te universitario, e con quen tivo unha amizade de máis 

de trinta anos, foi o seu mentor e valedor ao longo 

dos anos. Ademais, ocupou Casares dous postos cla-

ves nos que anteriormente servira Piñeiro: a dirección 

de Galaxia, desde 1985 e a Presidencia do Consello da 

Cultura Galega, desde 1996. Carlos Casares escribiu e 

falou en numerosas ocasións sobre esta relación e es-

cribiu, pouco despois da súa morte, unha biografía ti-

tulada Ramón Piñeiro, unha vida por Galicia (1991). 

Xa en 2002 aparecerá un libro construído en base a en-

trevistas longas de Casares a Piñeiro realizadas había 

unha ducia de anos, na que Piñeiro repasa a súa vida 

e actividade, e que se titulará Da miña acordanza.

PLACA 15

A décimo quinta placa vai colocada na suposta casa na-

tal de Blanco Amor da rúa de Lepanto. E dicimos su-

posta, porque efectivamente, aínda que a partida de na-

cemento dá esta localización, no libro de bautismos da 

parroquia de Santa Eufemia, sinala que naceu na Rúa 

da Paz. En calquera caso, a placa inclúe un texto pu-

blicado en La Región o seis de maio de 1973 na sec-

ción “Con esta lupa”, escrito por Casares no que rela-

ta a vivencia cotiá de Blanco Amor en Ourense -dalgún 

xeito a súa soidade- e cunha caricatura do autor d'A 

Esmorga de Siro López. É a ocasión para evocar a moi 

cordial relación entre os dous escritores da que é mos-

tra, por exemplo, a entrevista de Casares a Blanco Amor 

en Grial nº 41, precisamente deste ano 1973. Tamén se 

pode reflexionar sobre a soidade de Blanco Amor en 

Ourense e o seu afastamento vital dos galeguistas con-

servadores actuantes en Ourense na segunda metade 

dos sesenta e primeira dos setenta, como Otero Pedrayo 

ou Xoaquín Lorenzo. Tamén é ocasión para lembrar esa 

sección en La Region na que caricaturista e escritor pu-

blicaron, semanalmente, entre os anos 73 e 74, retra-

tos de personaxes de actualidade do máis variados, do 

mundo da actualidade, sobre todo política pero tamén, 

do deporte, da música, da cultura, etc. Entre eles, por 

exemplo, Golda Meir, Richard Nixon, Marlon Brando, 

Celso Emilio Ferreiro, Cámpora, Bresnev, Pompidou, 

Monseñor Tarancón, Eleuterio Sánchez, Salvador 

Allende, Manuel Orantes, Sadat, Willy Brandt, o Sha 

de Persia, Pablo Casals, Mao Tse Tung, Indira Gandhi, 

o rei Hussein, Augusto Pinochet, Kissinger, González 

Dopico, Pablo Neruda, Forges, Ramón Piñeiro, John 
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Ford, a princesa Ana de Inglaterra, Peret, Eddy Meckx, 

Antonio Añoveros, Ramón J. Sender, Miterrand, Joaquin 

Ruíz Jiménez, etc., un pouco de todo, pois.

E o tema, tamén deberá ser ampliado á tradicional 

confluencia frutífera entre artistas plásticos e litera-

tos. En Ourense, por exemplo, entre Vicente Risco 

e Xosé Conde Corbal (El Orense perdurable) Otero 

Pedrayo e Xaime Quessada (Orense), e esta pro-

pia sección Con esta lupa, de Carlos Casares e Siro 

López. Incluso se pode tratar o feito de os literatos 

desa xeración teren saído todos de Ourense para vi-

vir fóra (casos de Casares, Ferrín, Alfredo Conde, 

Fernandez Ferreiro, etc.) mentres que os artistas plás-

ticos (Quessada, Acisclo, Buciños, Virxilio...) maior-

mente ficaron na cidade. 

PLACA 16

A placa décimo sexta irá na derradeira casa da rúa de 

Lepanto antes de chegar á Porta Norte da Catedral. 

Inclúe unha foto postal dun carro de vacas por fronte 

a esa porta proporcionada polo Museo Arqueolóxico 

de Ourense e correspondente aos anos vinte do sécu-

lo XX, pero nunha imaxe frecuente ata mediados os 

cincuenta. Leva un texto extraído de Xoguetes para 

un tempo prohibido (1975) que se pode relacionar 

tematicamente coa foto, pois non hai referencia di-

recta á cidade de Ourense na obra. A conversa versará 

sobre as raíces autobiográficas da obra -un estudante 

nun centro relixioso disciplinado, a aldea, a cidade, 

Santiago- ou a importancia desta obra na súa traxec-

toria vital. Con ela gaña o concurso do XXV aniversa-

rio de Galaxia, en 1975 e ao ano seguinte, o Premio 

da Crítica Española. Sen dúbida esta obra escrita nun 

galego exento de artificiosidade, no que prima sobre 

todas as cousas a facilidade de comunicación co lec-

tor, algo permanente en Casares, suporá un punto de 

inflexión na súa traxectoria posto que estamos ante 

a súa primeira novela “madura” ben recoñecida e que 

afianzará a súa posición no sistema cultural galego. 

No ano 1978 ingresará na Real Academia Galega e a 

súa proximidade a Ramón Piñeiro incrementará a súa 

dedicación á xestión cultural, ata chegar a ser pro-

posto por el para a Dirección da editorial Galaxia, 

que asume en 1985 e que lle servirá, tamén, para con-

verterse nun eficaz xestor cultural tanto na editorial 

como logo no Consello da Cultura Galega e noutras 

institucións nas que participara.

PLACA 17

A placa décimo sétima irá sobre un pé de aceiro corten, 

nfo lado suroeste da Fonte da Praza do Trigo, próxima á 

baixada á Praza da Magdalena. Inclúe unha foto históri-

ca da mesma praza pero coa fonte que existía a princi-

pios de século, así como un fragmento extraído da no-

vela Deus sentado nun sillón azul (1996) no que se fai 

referencia a un discurso moderador da axitación social 

dado desde esa mesma fonte. A conversa, obviamen-

te, xirará sobre a novela, premio da Crítica Española 

en 1996 e finalista no Premio Nacional de Narrativa 

en 1998. No trasfondo dos seus oito capítulos está a re-

flexión sobre a responsabilidade do intelectual, sobre a 

posibilidade de desenvolver unha intelixencia sen mo-

ral e afacerse a vivir así. O escenario no que transco-

rre correspóndese, explicitamente, coa paisaxe física 

e humana do Ourense da posguerra, no que espazos, 

persoas e sucesos son facilmente recoñecibles. O prota-

gonista principal é un intelectual conservador abanea-

do polos ventos da historia e a dúbida, que ten eviden-

te inspiración en Vicente Risco. A novela aparece dedi-

cada a Elke Wehr -a súa tradutora ao alemán- e a Vítor 

Freixanes, “en lembranza daquel verán”, pois foi escrita 

aproveitando unha bolsa de que gozaron ambos escrito-

res, no verán de 1995 en Wansee, Berlín.

Ourense, porta norte da Catedral, ca. 1920
[Placa 16] 
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A contorna urbanística e arquitectónica e a presenza 

da catedral dá pé a numerosas posibilidades de co-

mentarios de historia e arte.

PLACA 18

A décimo oitava placa, está situada nunha columna 

do soportal dun señorial edificio da Praza Maior na 

súa banda oeste, obra do emblemático arquitecto 

ourensán Daniel Vázquez Gulías e que hoxe ocupa 

a sala de exposicións da Fundación Abanca. Inclúe 

unha foto histórica da devandita Praza, e un novo 

fragmento de Deus sentado nun sillón azul (1996) 

no que aparecen un grupo de nenos xogando na 

Praza. Os eixos de conversa poderán xirar ao redor 

da continuidade de vida cotiá no medio da voraxe 

dos tempos que se observa na obra. Tamén, á reali-

dade de ser a Praza Maior non só o centro histórico 

da vida da cidade, senón tamén un lugar central na 

súa literatura. Podermos empezar sinalando que no 

edifico do Museo Arqueolóxico –onda as escaleiras 

de María Madre- estivo situado desde os tempos me-

dievais ata finais da década de 1940, o vello Pazo do 

Bispo, e é aquí onde está situada a residencia do pro-

tagonista de Ilustrísima. Tamén neste espazo transco-

rre boa parte da acción da novela risquina La puer-

ta de paja (1953), que ten como protagonista, nova-

mente, a un bispo de Ourense. Don Vicente Risco si-

túa, tamén, a vivenda de Don Celidonio –o protago-

nistas d’ O porco de pé (1928)- xusto por fronte do 

edificio do Concello. Otero Pedrayo, pola súa banda, 

ten dedicado varios artigos ao “Espolón”, a parte ele-

vada ao leste da Praza Maior, onde estaba a vivenda 

do seu avó Ramón Pedrayo Silva –na casa onde está 

hoxe o bar Mundial- e onde tiña morada o protagonis-

ta da súa obra La vocación de Adrián Silva (1949). 

Tamén os personaxes de A Esmorga (1959) de 

Blanco Amor se moven ao ritmo do reló do Concello. 

Finalmente, destaquemos nesta localización, o mag-

nífico relato “Xaque Mate” do libro Crónica de nós 

(1980) de Méndez Ferrín, que transcorre no Casino 

de Caballeros (Liceo, na obra) situado nos baixos 

dunha casa do Espolón. 

Aquí finalizaría o roteiro urbano realizable a pé. Así, 

pois, desde o Parque de San Lázaro ata a Praza Maior. 

Dous puntos facilmente identificables e de concen-

tración e rematando nun punto que pode ser inicio 

doutras achegas á cidade, turísticas, artísticas ou gas-

tronómicas, preto da Burga e ao lado da Alameda, ao 

lado da zona de lecer dos “viños”. 

Máis alá do mesmo, hai outras dúas placas que tamén 

conviría visitar para pechar o percorrido e por se-

ren lugares especialmente significativos na vida de 

Carlos Casares.

PLACA 19

A decimo novena placa está situada sobre un pé de 

aceiro corten nunha esquina do xardín do Seminario 

Menor sobre a cidade, e moi preto do Seminario 

Maior, localización que ten unha magnífica vista so-

bre a cidade e a súa contorna. Leva a placa unha foto-

grafía escolar de Carlos Casares realizada en Xinzo 

pouco antes de entrar no Seminario, e na que apare-

ce xunto co seu pai, Francisco. Proporcionada pola 

Fundación Carlos Casares é unha imaxe extraordi-

naria na que o protagonista mantén dunha forma 

asombrosa os mesmos rasgos faciais que tivo ata a 

fin dos seus días. A postura do pai –coa cara apoia-

da na man- tamén é unha postura clásica de Carlos. 

O texto é de Damián Villalaín, pertencente ao libro 

biográfico Carlos Casares, os amigos, as imaxes, 

as palabras (2004). 

Neste lugar podemos evocar a tradición relixiosa da 

familia materna como indutora da súa presenza esco-

lar neste centro. Non era Carlos o típico alumno do 

rural que escollía o Seminario como única alternati-

va educativa posible economicamente, senón que, no 

seu caso, era por vocación relixiosa inducida. Carlos 

sempre tivo recordos duros para a disciplina do lu-

gar, así como moi agradables para o papel de varios 

mestres, especialmente do seu profesor de retórica 

Agustín Madarnás e para a primeira iniciativa “edito-

rial” que promoveu, un xornal escolar escrito a man 

titulado “El Averno” do que hoxe non se conserva co-

pia ningunha. 

O texto de Damián Villalaín pódenos servir para falar 

das homenaxes editoriais ou doutros tipos que se ce-

lebraron logo da súa morte e que son mostra do cari-

ño popular que suscitaba. En concreto cinco centros 

de ensino básico e medio leva o seu nome (en Viana, 

Vigo, Nigrán, Salvaterra de Miño e Xinzo), e quince 

localizacións –rúas, prazas, paseos, xardíns– levan ta-

mén o seu nome por todo o país adiante. 
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PLACA 20

A placa vixésoma está situada a nove quilómetros de 

Ourense, sobre pé de aceiro corten, nun xardinciño 

ao pé da ábsida da igrexa de Beiro. Alí convive cun 

busto do crego agrarista Basilio Álvarez e unhas pla-

cas na súa lembranza. Isto é no rebordo da comarca 

dos Chaos de Amoeiro, logo de subir –impracticable 

para autobuses- a Costiña de Canedo desde Quintela, 

na saída da cidade cara a Vigo; ou a moi revirada es-

trada de Castro de Beiro. (A Casa de Otero Pedrayo en 

Trasalba, queda a uns oito quilómetros, polo que se 

pode pensar en aproveitar a visita). Leva a placa unha 

foto da ábsida e da casa reitoral e ilustra un texto de 

evidente sabor autobiográfico (coinciden o nome e a 

idade), pertencente á derradeira novela de Casares, O 

sol do verán (2002), premio da Crítica Galega 2003 

na modalidade de creación literaria. A conversa terá 

como centro esta novela case premonitoria, pois a ac-

ción transcorre en boa parte, na reitoral de Beiro e o 

protagonista, Carlos, acaba morrendo. En Beiro, en-

tre os anos 1935 e 1981, e logo de Basilio Álvarez, es-

tivo de párroco o seu padriño, don Xosé Mouriño. 

Alí casara a seus pais, alí casouno el en 1972. A rela-

ción co padriño, crego moderno e afable, -dedicoulle, 

como dixemos Ilustrísima- foi intensa. Era moi apre-

ciado polos veciños e nos círculos de cregos da co-

marca. Na inmensa casa reitoral anexa que daba ser-

vizo a fermosa parroquial románica de Santa Eulalia 

de Beiro, destacan o seu amplo patio e a fermosa ga-

lería; hoxe é sede ourensá do Seminario Redemptoris 

Mater onde se preparan mozos relixiosos para exer-

ceren de misoneiros. E alí pasaba nos verán se vaca-

cións a familia toda de Carlos –pai, nai e irmáns- ao 

acubillo xeneroso do seu tío Xosé.

Neste espazo tan querido por Carlos, tamén sitúa unha 

simpática obriña infantil O can Rin e o lobo Crispín 

(1983) na que un can moi listo, que falaba cinco idio-

mas e que fora entregado ao crego de Beiro polo bispo, 

pois dicía demasiadas palabrotas en palacio, solucio-

na un problema de saúde dunha señora en Beiro, indo 

buscar ao médico a Amoeiro e enfrontándose a un te-

rrible lobo ao que humilla e deixa en ridículo. 

A novela que nos trouxo ata aquí, O sol do verán, se-

gundo contan os editores de Galaxia, foilles entrega-

da por Carlos Casares para a súa publicación a mesma 

do día da súa morte. Trátase, pois, dunha obra póstu-

ma. Únense pois, a morte do autor e a fin do roteiro. 

Praza Maior, ca. 1920 [Placa 18]
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O 
primeiro que debo confesar de Casares, é que 

para min como lectora a secas, é o autor de Un 

polbo xigante, o libro ao que hei volver unha 

e outra vez e seguir disfrutando como na primeira 

lectura, unha historia coas doses equilibradas de rea-

lismo máxico e narración oral, coa sabia mestura de 

contido e continente, verbas e imaxes. Unha obra 

que me toca nun punto inexacto do imaxinario ma-

riño e na relación entre adultos e pequenos cos tacos 

e os insultos como só os sabían dicir determinadas 

mulleres dunha época, cos lapotiños que ías recibin-

do co mesmo agarimo con que chos daban, simple-

mente para asegurar unha frase. Ese trato, ao que me 

estou a referir, entre a vella criada e o neno da casa 

está contado, para o meu gusto, de maneira maxis-

tral, e non me importa se non é vero... porque é moi 

ben trovato; hai unha realidade poética que ás veces 

pódelle á das estatísticas e que a algunhas de nós nos 

semella prodixiosa. Ese é, polo tanto un relato mara-

billoso para a mocidade, que nos vai remitir ao realis-

mo “apelidado” doutras latitudes polas que seguir na-

vegando. Fóra de colección, Un polbo xigante, cítase 

que foi posible grazas á iniciativa e colaboración da 

asociación AIAN, no ano 2000. 

Pilar Sampedro

Vicepresidenta de GALIX
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Máis alá deste antollo, está o Casares ao que quero 

referirme, o editor, tradutor e, sobre todo, autor 

que ten os ollos postos tamén nos mais novos. 

A influencia de Ramón Piñeiro, o aprendido das 

Irmandade da Fala e a Xeración Nós, o seu co-

ñecemento do que se está a facer no mundo e 

as necesidades que aquí tiñamos, levouno a 

ser o editor de Galaxia. Alí, poñendo unha 

especial atención nas primeiras idades, foi 

autor dunha obra memorable e traduciu O 

Principiño de Antoine de Saint - Exupery e 

Os escaravellos voan á tardiña de María 

Gripe para a mocidade.

Con Casares asistimos á recuperación ou 

rexurdimento desta literatura, el gaña o 

Primeiro Premio do Concurso Nacional 

de Contos Infantís O Facho no ano 

1968 con A galiña azul. Aí está o seu 

libro, na primeira convocatoria do pre-

mio, cun conto que ninguén deixou de ler por aque-

les anos e que aí continúa dicindo a súa verdade, di-

rixindo a súa protesta contra a uniformización, rindo 

da opresión e facendo unha dedicatoria que fala do 

que hai que falar, cando se dirixe á nai da rapaza di-

cíndolle “Que non se esqueza nunca de que é galega” 

e continúa xa falándolle á nena: “Eu non sei se te de-

catas de que es galega, Ana, nin sei siquera se sabes 

ben que é Galicia ou como é (...) Mentres non voltas, 

mándoche estes contos, escritos na túa lingua, para 

que ó escoitar estas palabras poidas relembrar aque-

las outras ditas por aquela campesiña (...)”. Escribir 

para xunguir á Terra. Un conto produto dos tempos 

de ditadura, cunha galiña azul que campa polo ga-

liñeiro de Lorenzo, poñendo ovos de cores e dicin-

do cocorocó en vez de cacaracá; pero que o alcal-

de Manolito Listón, non está disposto a consentir 

“por non ser como é debido”. Por este motivo, 

todos os veciños artellan unha solución pintan-

do todas as galiñas de azul, aínda que Leoncio 

(o tolo) se confunde e pinta a súa de verme-

llo; mentres escapa da persecución -con ela de-

baixo do brazo- berra “Para gustos se 

fixeron colores”; as 

Ilustracións de A Galiña azul
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autoridades agardan que chova para descubrir a ver-

dadeira galiña azul, pero, por agora... quenta o sol. 

Acompañan a este conto “A formiga esquiadora” na 

que se explica a historia dunha formiga valente que 

non se dá por vencida e, a pesar de ter unha pata 

rota, loita por levar a súa pedriña de azucre ata a mor-

te. “O peixe da fonte do xardín”, no cal coñecemos a 

Leoncio, o tolo que bota discursos e fai inventos; can-

do o garda acusa a un neno traste da morte do peixe 

el explica o que veu, e asegura que foi un acto xe-

neroso por parte do peixe que sae do estanque para 

darlle de beber a un paxaro que viña morto de sede: 

unha vida por outra, unha historia de sacrificio que 

lembra O espantallo amigo. O outro conto, tamén 

protagonizado por Leoncio, “A bomba da felicidade”, 

describe un dos seus inventos: unha bomba da vida e 

da risa, en vez das bombas de morte que crean aque-

les que semellan cordos. Historias un pouco tristes, 

polo menos algunha delas, que falan de abnegación, 

do valor da diferenza, das solucións alternativas, da 

reivindicación da loucura e o pacifismo. 

En 1973 convócase o Concurso Nacional de Teatro 

Infantil O Facho e resulta gañadora a súa obra As la-

ranxas máis laranxas de todas as laranxas. Un 

divertimento, un nonsense marabilloso que leron 

e co que xogaron nenos e nenas dun tempo no que 

as obras de teatro dirixidas a eles eran moi escasas. 

Unha historia ambientada na aldea cos veciños como 

personaxes (conservan ese nome ao que se une “ve-

ciño da escopeta / gordo ou Toneladitas / desdenta-

da / sabida, torto) e ao seu lado os dous protagonistas 

(Elías: pouco espabilado, bastante vago e despistado 

e Anxa: traballadora e decidida) acompañados polo 

ovo, a galiña Petra e o can Paulino. O sobrenatural en-

trando en escena a través das inmensas laranxas que 

nacen no limoeiro e das que saen moreas de cousas; 

o humor nos diálogos absurdos; a imaxinación facen-

do voar os zapatos e as escopetas ou dándolle voz a 

galiñas, laranxas e ovos; a confusión coa que cada un 

nomea as laranxas (limoeiros, bolas, toromelos, lam-

betadas, cereixas, cirolas,...) ou o poder dos contos 

para cascar un ovo, para abrir as fontes ou para falar 

Ilustracións de As laranxas máis laranxas de todas as laranxas
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coas galiñas chocas. No escenario dunha aldea, cuns 

personaxes do rural, constrúe unha historia fantásti-

ca chea de humor que ilustra Seoane (nos decorados 

e figurinos) dándolle carta de identidade e valor. Esta 

obra de teatro, que se publica na editorial Galaxia en 

1973, foi levada á escena no ano 2004 polo Centro 

Dramático Galego, converténdose na primeira peza 

infantil que representa o ente público. Un enredo su-

rrealista. 

Estamos, pois ante o primeiro autor debutante no cer-

tame de contos e de teatro, por iso non debe chamar-

nos a atención que tamén sexa o primeiro en crear 

unha serie galega, algo que agora nos semella tan 

natural, despois de todo o que fixeron os Bolechas 

acompañando os nenos galegos de varias xeracións. 

A súa creación foi o personaxe Toribio, que manti-

vo o protagonismo en varias entregas: Este é Toribio, 

Toribio contra o profesor Smith, Toribio e o conta-

dor de contos, Toribio ten unha idea e Toribio re-

voluciona o tráfico. Ilústraos Penélope Ares e pre-

séntase Toribio coma un neno de oito anos que fai 

inventos, leva un Lapis das Cousas Imposibles no 

peto do pantalón e no seu cuarto atopamos a Ra dos 

Recados (que percorre a Terra), a Pantalla Universal 

Chismorrosa (para observar o que pasa no universo 

mundo), o Telebrazo Global Laserizado (para chegar 

a todas partes), o Lingú (Lingua Autónoma Universal 

Dixitalizada coa que pode falar en calquera lingua)... 

Toribio é fillo dun publicista e unha profesora de mú-

sica, amigo de Sara (que tamén inventa, pois dela é o 

Contador de Contos de Efecto Retardado) e mantén 

contacto co profesor Papafigovich de Moscú, co pro-

fesor Pardau de Lisboa e non lle queda máis reme-

dio que estar atento ás tolerías do profesor Smith de 

Nova York. Con eses personaxes crearanse diferen-

tes historias nas que Toribio ha de loitar contra Smith 

que co seu Lápiz Ladrón debuxa os monumentos que 

pasan de calquera lugar do mundo a Manhattan e, 

para evitalo, Toribio ha de aplicar a Goma de Borrar 

Disparates que lle debe pedir ao profesor Pardau por 

medio da Rá dos Recados... ou para evitar que trans-

forme o Contador de Contos con Efecto Retardado 

de forma malvada, contando só un mal conto, en vez 

de todos os que crean os rapaces e rapazas das dife-

rentes partes do mundo, que choran desconsolados 

ante esa historia malvada. Os inventos duns e dou-

tros e estas personaxes extraordinarias que andan a 

evitar o mal que outro provoca nunha loita sen fin 

na que cada un ha de facer sempre o seu papel pla-

no e inmodificable. O lector ha de fidelizarse para se-

guir lendo as historias da serie, por iso se manteñen 

os personaxes e o esquema xeral da obra, dalgunha 

maneira tamén, porque o doutor Smith tentará facer 

maldades todo o tempo e os nosos amigos, xuntos 

cos profesores afíns, evitarano. Cómpre salientar que 

as ilustracións achegan máis información que a que 

se nos conta, pois a través delas sabemos que a Sara 

lle cheiran os pés polo xesto do rato que a observa, 

o pai de Toribio é máis pequeno que a nai e sobe a 

unha banqueta cando lle fan fotos para que non se 

note, Toribio é despistado e vai tropezando coas cou-

sas que deixa fóra de lugar, os profes amigos teñen 

mascota pero Smith non, el só mira polo seu diñei-

ro... Unha serie para primeiros lectores, pois perten-

ce á colección Árbore con ese subtítulo. Foron publi-

cados nos anos 90 cando a colección estaba ó coida-

do de Antonio García Teijeiro, Mª Victoria Moreno, 

David Otero e Amparo Solla. 

Entre outras obras de Carlos Casares para estas ida-

des está Loló anda en bicicleta, publicado na colec-

ción Bambán de Galaxia & Editores asociados (unha 

agrupación de seis editores: asturianos, bascos, ca-

taláns, galegos e valencianos que traballan colectiva-

mente para conseguir unha maior difusión das obras 

dos seus creadores, pertencentes a culturas e linguas 

minorizadas, formando parte: Bromera, Elkar, La 
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Galera, Librs del Pexe, Tádem e Galaxia) para lecto-

res a partir de seis anos. Con magníficas ilustracións 

de Manuel Uhía, realizadas a acuarela. O relato ten 

como protagonista a Lolo, quen con seis anos de ida-

de érguese cedo unha mañá e decide preparar o al-

morzo botando todo o que atopa a unha pota, os pais 

desgústanse polo estropicio e castígano de maneira 

que os Reis en vez de traerlle a bicicleta que pedira 

só lle agasallan carbóns. O pai de Lolo anda en bici-

cleta dunha maneira horrible, atropela aos demais, 

cae... e os veciños cando o ven vir piden socorro e 

agáchanse. Lolo non entende como o pai, que o fai 

tan mal, poda conducila e el non. Decide aprender e 

faino na do pai, no garaxe e sen que lle vexan; as difi-

cultades creadas pola cantidade de obstáculos que ha 

de salvar fai que mellore ostensiblemente; un bo día 

decide saír sen que lle vexan e seguir montando en 

bicicleta por riba dun muro que queda fóra do cam-

po de visión dos pais, pero é descuberto cando ven a 

súa sombra na cociña. Marabillado o pai coa súa ma-

neira de conducir o velocípede, dálle permiso para 

que en vez de correr polo alto do muro o poida facer 

polo camiño da horta. E ao día seguinte, Lolo agra-

decido érguese cedo e prepáralles un estupendo al-

morzo: leite quente, marmelada, manteiga e zume de 

laranxa, pois moito madurara o rapaz neste tempo. 

“Aquel ano os Reis botáronlle a Lolo unha bicicleta”, 

así remata a historia, cun final feliz igual que o almor-

zo compartido.

O can Rin e o lobo Crispín, é publicado na colección 

Árbore da editorial Galaxia en 1983, ilustrado polo ar-

quitecto Pedro de Llano, sen que se lle recoñeza nin-

gunha outra experiencia de poñer imaxes a unha his-

toria, na literatura infantil galega. De novo son as per-

sonaxes da aldea e, unha vez máis, o portento agro-

ma. Nesta ocasión, temos a historia dun can que fala, 

pero ademais é listo e valente. Cóntase o seu pasado... 

de cando andaba de pastor pola parte de Burgos e se 

fixera famoso por dicir as oracións en latín, de como 

foi regalado -por esta razón- ao bispo de Ourense e 

de como este llo ten que pasar ao abade de Beiro po-

las animaladas e pecados que comezou a dicir polas 

malas ensinanzas dun sancristán, de como fai favo-

res a todos ata o punto de saír a buscar o médico de 

Amoedo para unha enferma no medio da noite e de 

como este se nega a ir polo medo ao lobo Crispín, e 

de como o can o convence despois dunha aposta na 

que mostra a súa forza. De camiño atopan ao lobo, o 

médico está horrorizado, pero o can atácao, soltán-

doo só a cambio dunha promesa “que o día da festa 

de Beiro vaia á aldea á saída da misa e que diante de 

todo o mundo lamba unha ovella”, así o fixo! Polo me-

dio, aparece a enferma que coa febre crese unha prin-

cesa chinesa, das que tamén o lobo escoitou falar e 

que ao final, cando ve o que este fai coa ovella afirma 

que lle dixeron que iso pasara unha vez en China, hai 

máis de vinte mil anos. Pode haber algo máis fantás-

tico que a China no imaxinario do pasado, das súas 

mandarinas e das historias de Marco Polo? A fantasía 

en estado puro e campestre deste can Rin, o polbo xi-

gante, o galo de Antioquía... 

O galo de Antioquía publícase tamén na editorial 

Galaxia, fóra de colección, coa colaboración de Caixa 

Galicia e con ilustracións de Andrés Meixide. Unhas 

ilustracións nas que xoga coa simboloxía e as metáfo-

ras convertidas en imaxes, unhas representacións que 

asumen o prodixio tamén como algo normal e lle dan 

carta de naturalidade. Na presentación dunha das ul-

timas edicións, o fillo de Casares, Hakan, fala do pai e 

do seu sentido do humor, o gusto polas situacións ab-

surdas e surrealistas así como polas personaxes pinto-

rescas entre as que se moven os curas, o seu aprecio 

polas virtudes de comprensión, tolerancia e a consi-

deración da intolerancia como o gran mal, xerme do 
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fatalismo e da violencia. De todo isto temos no libro. 

Un home, ferreiro para máis sinais, que de súpeto pon 

ovos e nácenlle plumas nas costas. Asustado vai ver 

o párroco (un “disfrutón brutote” que se parece aos 

feligreses, que non cre de máis e cumpre co que os 

veciños agardan del), mais nun momento determina-

do este confía noutro crego, don Luís (definido coma 

unha flor de pitiminí, medio amariconado, fundamen-

talista e radical que ante o misterio aplícase como o tri-

bunal da Inquisición: denunciando, detendo, torturan-

do e executando). Aí comeza o desastre, o que era ex-

traordinario -pero podía convivir 

coa realidade convencional- pasa 

a ser condenable; don Luís faille 

unhas preguntas en latín e o fe-

rreiro contesta sen dubidar (“que 

o Diluvio tivera lugar había catro 

mil setecentos anos, seis meses 

e quince días, e que Deus fixe-

ra o mundo o día 27 de xaneiro 

do ano cinco mil catrocentos sete 

antes de Cristo, ás tres e media da 

tarde, e que ese primeiro día fora 

frío e venteado, con moita chu-

via, ata que o Creador acabou a 

faena a eso das cinco, que entón 

saiu o sol”) descubríndose así que 

está posuído polo demo; os rezos 

e as dúas presadas de sal que ha 

tragar semellan non ser suficien-

te, pois o ferreiro segue a escoi-

tar as campás da cidade asolaga-

da de Antioquía baixo as augas 

da lagoa, e don Marcelino, que o 

acompaña, chega a velo converti-

do en galo que canta desde o cam-

panario espertando as xentes que 

abren as fiestras e saen á rúa; ca-

tro días máis tarde é detido, tortu-

rado e executado na fogueira. De 

aí sae voando, convertido en galo, 

e a toda présa pois quere chegar 

a dar o quiquiriquí das doce no 

campanario de Antioquía.

Carlos Casares é un pioneiro de 

renome, tal como levamos visto, 

por participar e gañar os concur-

sos de Conto e Teatro do Facho, pola tradución de O 

Principiño coa que acada un premio concedido pola 

propia fundación de Saint-Exupery ou pola creación 

da primeira serie da literatura galega.

As súas pegadas: o marabilloso no cotián do mun-

do rural (porque posiblemente nas vilas teña desa-

parecido igual que os aparecidos despois da instala-

ción da electricidade), a imaxinación sen contexto 

como no caso de Toribio, as historias esaxeradas ata 

rachar a realidade de forma silenciosa; a reivindica-

ción da imaxinación, da loucura, da diferenza; o en-

Ilustración de O galo de Antioquía



93
~

D Í A  D A S  L E T R A S  G A L E G A S

frontamento ao poder polo lado 

da astucia... Unha oposición case 

inocente ou do que semella falto 

do intelixencia pero responde a 

un coñecemento de tempo longo; 

esa maneira de tocar o transmun-

do galego a base de imaxes e his-

torias nas que nos recoñecemos... 

Tal vez, por todo isto, Casares foi 

tamén escollido como escritor ho-

menaxeado nas Letras Galegas, 

para que a infancia puidera volver 

beber dos seus libros neste ano 

2017, porque se para a literatu-

ra sen idade foi importante, para 

a dos pequenos foi imprescindi-

ble ao por os cimentos e os alicer-

ces que posibilitaron o seu despe-

gue. Xa andan polas escolas a ga-

liña azul, Toribio, Leonardo, Lolo, 

o galo de Antioquia, Crispín e Rin 

entre a rapazada que agora lle pon 

voz e os recrea, tamén aproveitan-

do as tecnoloxías e pantallas. E es-

tas lévannos a outras, pois hai que 

lembrar, que algún deles xa apa-

recían no que debe ser o primei-

ro vinilo de historias gravadas en 

galego, Contos galegos pra ne-

nos, alá polo 1979 editados en 

dous volumes, cunha selección 

de textos de Xosé Paz, unhas 

portadas ilustradas por Xosé 

Antonio Perozo e producidos 

por Suso Vaamonde, a tra-

vés de firma Dial Limoeiro. 

Precursores, tamén eles, na 

utilización de novos sopor-

tes, e demostrando que as 

historias resisten sexa cal 

sexa a maneira de conta-

las, porque antes e agora 

seguimos a necesitalas 

para que a Terra siga xi-

rando abalada polos sons da nosa 

lingua, unha lingua azul e branca 

que ten a súa propia maneira de 

cantar.

Ilustración da capa de O galo de Antioquía

Portada do vinilo 
Contos Galegos pra nenos
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De cando aprendeu a andar en bicicleta a Lolo 

xa non lle queda nada. Xa non é aquel neno 

intrépido, nin o traste, nin moito menos o va-

lente. Lolo agora é o que se di un funcionario estraño 

e aburrido, e xa non ten bici. De feito, hai xa moito 

tempo que lle esqueceron os ruídos metálicos daque-

la bicicleta enferruxada de piñón fixo que lle rouba-

ba ao seu pai para aprender a andar nela. Se se lem-

brase, Lolo seguramente se sorprendería de ter sido 

quen de subir costas sen arfar e de pedalear marcha 

atrás. En realidade, o único que Lolo non esqueceu 

é a mirada penetrante do seu pai no intre exacto no 

que o matou. 

Calquera diría que non foi el quen o fixo, por supos-

to. Pero Lolo sabe que acabou co seu pai. Primeiro 

rouboulle a bicicleta e despois matouno. Non impor-

ta que pasasen tantos anos entre unha cousa e a ou-

tra. Agora vive con iso, e xa está. 

Ás veces, cando mete na cafeteira a cápsula do café, 

exactamente ás 7 horas 11 minutos, todos os días 

igual, vénlle ao maxín unha imaxe fugaz dos ollos do 

seu pai. Colle a cunca e, botándolle o leite, a miúdo 

pensa en como escintila a vida nos ollos vivos. Ao un-

tar o mel nas torradas, en cambio, a Lolo atácano os 

mesmos ollos abertos, pero mortos. Toma o zume de 

laranxa, apaga a radio que en realidade nunca escoi-

ta, e marcha traballar sen pensar en nada. En realida-

de, Lolo pregúntase moitas veces que se pode pensar 

despois de almorzar cos ollos mortos do seu pai. 

Houbo un tempo no que estivo cunha muller. E logo 

unha época na que as súas relacións eran con outros 

homes. Esporádicas. Unha fin de semana, ás veces un 

mes. Despois, a soidade. Lolo non sabería dicir se foi 

máis feliz con ela, con eles ou consigo mesmo, pero o 

certo é que xa van alá moitos anos de estar así, só nes-

te piso que enche de antigüidades, mobles barrocos 

e vellos cadros cheos de persoas con vidas que el nin 

podería imaxinar. Converteuse niso que adoitan cha-

mar un tipo gris, cun traballo de oficinista máis gris, 

enchendo o tempo de oito a tres entre expedientes 

grises de seguridade laboral en traballos interesantes 

e divertidos que nin sequera ten que pisar. Polas tar-

des, dorme unha sesta de vinte e tres minutos, sae 

dar un paseo no que ás veces aproveita para mercar 

algo de comida, e despois ve programas de telerreali-

dade ata que lle pega o sono e vai durmir. De vez en 

cando chama unha puta só para ver como se mastur-

ba diante del. Nada do outro mundo. A Lolo gústan-

lle os preliminares, así que, xa que paga, decidiu que 

O home enfronte

Inma López Silva

Doutora en filoloxía
Narradora e ensaísta
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todo o seu sexo sexa iso, preliminar. Observar esas 

mulleres mentres se corren diante del, moi  profesio-

nais, finxindo seguramente, e sobre todo ocultando 

ese certo medo que teñen as putas ante tipos coma 

Lolo. El nunca se corre con elas. Nin sequera se mas-

turba. Iso resérvao para cando a muller da limpeza 

frega os fogóns da cociña. 

Clara, que o sabe, non lle dá importancia. No fondo 

tenlle un aquel maternal a Lolo, que está tan só e ten 

tanta necesidade de compañía. Ela non entende por 

que se deixou con Sara, aquela moza tan feita e ben 

disposta que lle aturaba todas as rarezas pero que era 

unha desas rapazas de agora que botan a mañá tra-

ballando no seu e non fan nin un ovo nin lle pasan 

o ferro a unha soa camisa aínda que llelo pidan coas 

mans xuntas. Despois, na fase dos homes, a Clara pa-

receulle que Lolo ía tocar fondo, pero pasou, como 

pasa todo. E agora xa son moitos anos así. A cada paso 

Clara está máis cansa e máis vella, que xa hai moito 

que debera terse xubilado, pero deixou pasar meses 

e despois anos, e agora xa case acode onda Lolo por 

mágoa, ou porque lle dá a sensación de que pode che-

gar a afundirse na porquería, ou non comerá, ou sim-

plemente esmorecerá porque un día a ninguén lle ha 

lembrar que existe. 

Clara non acaba de entender tampouco como alguén 

pode resistir tanta soidade. Ela sabe que houbo un 

tempo no que Lolo era máis ou menos normal, pero 

por máis voltas que lle dá, non se lle ocorre que lle 

puido pasar para volverse así. Ás veces mesmo lle ten 

algo de medo, e iso non ten nada que ver co que fai 

Lolo cando ela limpa a cociña. Sénteo arfar no corre-

dor, a unha distancia prudente, no límite do vergo-

ñento, e fai coma quen que non se decata, porque xa 

hai moito que aprendeu a tirarlle partido á farsa de 

que a idade a foi deixando algo xorda. Ás veces mes-

mo enreda cos fogóns, e move algo o cu nun move-

mento que a ela lle parece sensual. Tamén hai tempo 

que Clara cre que os seus noventa e cinco quilos e as 

engurras que lle cruzan a pel seca da faciana arreda-

ron calquera tipo de desexo polo seu corpo. E o certo 

é que lle dá mágoa, así que se aferra ao xesto de Lolo 

porque sabe que é a súa ultima oportunidade, aínda 

que sexa en secreto, e aínda que lle pareza unha ab-

soluta depravación. Aos ollos dela, e probabelmente 

aos de calquera. Mais ninguén os ve. Alí non hai ab-

solutamente nada. 

A maior parte das veces, Clara e Lolo nin sequera ca-

dran. Ela chega polas mañás cando el está traballan-

do, limpa, faille o xantar, déixalle algunha cousa me-

dio preparada para a cea, e lisca. Só se ven algunhas 

veces nas que Clara bota alí unhas horas de máis para 

facer unha limpeza a fondo (os fogóns) ou para pasar 

o ferro cando Lolo mancha máis camisas das habi-

tuais. Ninguén lle paga ese tempo e non lle importa. 

Tamén se ven os días nos que Clara entra máis tarde 

(por ir ao médico, por quedar durmida) e compen-

sa despois a xornada, ou os días que Lolo, polo que 

sexa, non vai traballar. 

En realidade, Lolo podería non acudir ao traballo e 

a ausencia pasaría practicamente desapercibida du-

rante moitos días. Pero non o fai. Que había facer, 

se non, polas mañás? E a verdade é que Clara prefi-

re estar soa mentres limpa os recantiños que que-

dan entre as cómodas barrocas, as volutas dos mar-

cos dos cadros que acumulan unha chea de po, os 

reloxos de parede que a acompañan co seu tan, tan, 

tan, tan. Clara acariña as paredes de estuco venecia-

no, as falsas columnas con capiteis dun estilo inde-

finido, entre xónico e corintio sen pasaren polo dó-

rico. Mírase nos espellos dourados que a fan sentir-

se nobre e rica e soñar con que podería vivir nunha 

casa así e ser feliz só por espirse a diario entre esas 

paredes que parecen dun tempo perdido. Ás veces, 

para descansar despois de aspirar todas as alfom-

bras, senta nas cadeiras de tapices imposíbeis e sua-

ves que sabe que Lolo non usa porque nunca convi-

da a ninguén. 

A Lolo, en cambio, xa non lle gusta a súa casa. Nin 

sequera sabe moi ben por que segue vivindo nela, 

aínda que tamén é certo que agora sería unha lea ato-

par un lugar onde meter tanta cousa como xuntou aí. 

Tanto moble. Tanto cadro. Tampouco é que lle gus-

te demasiado o estilo rococó, pero empezou un día 

que tivo o impulso de mercar aquela alfombra persa, 

e seguiu. Aínda que parase de acumular obxectos e 

mobles antigos, xa non atoparía un lugar tan grande 

onde meter todo iso. Podería vendelo por Wallapop, 

ou doalo a un museo. Pero dálle todo tanta pregui-

za. Ademais, non pode marchar desa casa. Sente que 

non debe. Non, mentres os ollos do seu pai o visiten. 

Xustamente hoxe pensou niso ao chegar e sentar no 

sofá, unha peza do século XVIII acabada de restau-

rar. O que lle gustou del foron os tons vermellos dos 
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coxíns. Escarlata, case. Se alguén sangrase riba deles, 

nin se notaría. 

Hoxe, despois da sesta, acendeu a tele e agardou con 

impaciencia a que escurecese. Non se concentraba. 

Mesmo lle pareceu que o sol tardaba en poñerse máis 

do habitual. Repenicou os dedos na madeira, mirou 

as sombras do estuco, contou as grecas da moldura. 

Lolo viu cadeas de anuncios e cadeas de entrevistas 

sen contido. Mesmo viu un telexornal completo, algo 

que había moito que non facía. As noticias abúrre-

no. A vida dos outros, en xeral, cóntalle pouca cousa. 

E agora por fin hai a escuridade abonda como para 

achegarse á fiestra, coma sempre, case ás tentas pero 

aproveitando o resplandor da televisión. Si. Igual que 

todas as noites desde hai unha eternidade, o pai de 

Lolo está na rúa.

Para que se molestará en moverse ás escuras? Nunca 

probou a facer doutra maneira. Xamais pensou en 

acender todas as luces e abrir as xanelas de par en 

par. Simplemente fai o contrario porque o corpo llo 

pide así, mainamente. Eses ollos que miran á fronte 

na outra beira da rúa saben atravesar paredes e cris-

tais, e sobre todo, penetran perfectamente na negru-

ra sen luz. Tanto ten que Lolo sexa sixiloso [actúe 

con sixilo] ou se mova coma un home orquestra. O 

seu pai está aí e, case inmóbil, controla o absoluto. 

Sempre é igual. Así desde o día que o matou. Aparece 

aproximadamente a media tarde, cando cae a luz, 

sempre no mesmo lugar. Aí enfronte, no mesmo si-

tio no que nos días felices había un negocio de refor-

mas. Traballaban ben. Eran os que lle cubriron as pa-

redes de pedra co estuco a Lolo cando mercou o piso. 

Mentres lle tomaba as medidas para o proxecto e o 

orzamento, o aparellador contoulle a súa vida. Que se 

a ilusión del e máis da moza era ter un estudo de ar-

quitectos para facer casas con estilo, arte, sostíbeis. 

Que se en terceiro curso ela quedou preñada. Que se 

cortaron polo san e se dedicaron ás reformas e á de-

coración co título que lles daba aquela carreira a me-

dias. Que se lles ía mellor do que nunca pensaran e 

que falaban moitas veces de que sendo arquitectos 

artísticos vivirían na miseria. Que se eles sempre des-

exaran un piso antigo e xigantesco coma o que Lolo 

viña de mercar. E pouco despois, supón Lolo, algún 

revés arramblou con eles e a súa tendiña, que se con-

verteu nun local baleiro máis. Lolo non volveu saber 

deles, aínda que a diario lles imaxinou vidas e mor-

tes, máis fillos, amores, desamores, delitos e crimes. 

Lémbranlle de cada vez que mira de fite en fite o seu 

pai morto alí enfronte, onda o cristal sucio e a persia-

na medio rota, o rótulo apagado e aburatado coma un 

insulto escrito con balas, e os papeis e as cartas de 

propaganda acumulándose no chan debuxando unha 

historia que se conta sen suxeitos. Quizais morreron. 

Ou se cadra emigraron. Ou simplemente desaparece-

ron, coma Lolo.

Ao principio pensou que era unha aparición. Despois, 

houbo unha época na que Lolo logrou convencerse 

de que era un indixente máis, un deses que ao final, 

nun rauto de estraña dignidade, se atopan mellor na 

rúa e que deciden converter un voladizo[beiril] frío 

no seu fogar e que rexeitan os comedores sociais e os 

albergues. Pero en realidade, desde o primeiro mo-

mento Lolo soubo que nesa faciana estaban incrus-

tados os ollos mortos do seu pai, e tivo que apren-

der a vivir con eles e a comprender o motivo escuro 

Escultura de Ramón Conde
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polo que o vixían todos os días e esperan algo del 

que Lolo só intúe. Non pode arrepentirse. Tampouco 

confesar cousas que ninguén crería. Nin moito me-

nos botalo de aí. Coa postura do sol, aparece sempre, 

coa mesma interrogación na ollada que o día que des-

cubriu que Lolo lle roubaba a bicicleta. E tamén a do 

día en que morreu. 

Chántase aí, coloca os cartóns e un carteliño que di 

“Non teño nada”, un vaso de iogur de litro cun par 

de moedas no fondo, e agarda a que lle boten algo 

nunha rúa pola que xa non pasa ninguén. Nin fron-

te ao portal de Lolo nin ao pé del hai comercios, ou 

bares, ou esas cousas que chaman pola xente nas 

cidades. A rúa de Lolo é céntrica pero secundaria, 

e volveuse terciaria cando os negociantes compren-

deron que nin tiña sentido pagar aqueles alugueiros 

caros do centro nin moito menos manter negocios 

que non servían para nada. Xa non é unha rúa que 

interese a quen procura cartos, sexa rico ou pobre. 

Lolo vive, como adoita dicirse, nunha rúa sen vida. 

E aínda así, aí o está el. Por veces, ergue a ollada ata 

a xanela desde onde Lolo o observa. Sempre o mes-

mo. Lolo agarda coa súa obsesión ao lombo, e co 

medo inconfesábel ao que acontecerá se un día el ou 

o seu pai reaccionan. 

Pero iso nunca pasa. O pai de Lolo chega sempre á 

mesma hora e bota a noite observando a parede da 

fachada no edificio do seu fillo. Lolo comprobouno 

varias veces. Tentou sorprendelo, ou sorprenderse, 

a horas distintas e desde ángulos diferentes do seu 

piso enorme e longo. O home segue así toda a ma-

drugada, case inmóbil pero esperto, e desaparece co 

abrente. Por suposto, moitas veces tivo Lolo a tenta-

ción de baixar e falarlle, pero sabe que nunca se atre-

verá. Tampouco é que lle teña medo. Que mal pode-

ría facerlle? Matalo a estas alturas? A Lolo dálle a risa 

cando lle dá por pensar niso. Mais hai unha sorte de 

prevención que o mantén a salvo por detrás dos cris-

tais do seu mausoleo, mirando desde o alto ese home 

ao que non lle importa a chuvia, nin o vento, nin a 

intemperie, nin ter nada que dicirlle, senón só estar 

aí abaixo, coma un signo de interrogación acubillado 

onda a parede, e un reproche. 

Lolo cre que o seu pai está aí porque lle garda rancor 

por lle ter roubado a bicicleta cando era neno. Esa 

idea fíxose poderosa, mesmo por riba da posibilidade 

da vinganza. Pode parecer estraño, pero está conven-

cido de que, para ese espectro que pide cartos no oco 

que deixou na rúa a burbulla inmobiliaria, o da bici 

sería máis grave ca o da súa propia morte.

Non sabe se alguén máis o ve. Pensou moitas veces 

en preguntarlle a Clara, pero sempre pensa que é 

unha parvada porque os horarios dela son outros, 

coma os do resto. Se non fose porque Lolo perse-

gue a imaxe do seu pai morto no medio da noite, 

porque sempre comproba que aí continúa, que 

non se move mentres el está na casa e que xa des-

apareceu cando sae polas mañás, mesmo dubidaría 

de que realmente aparece sempre. Aínda que nal-

gunha ocasión pensou en abrir a xanela e berrar-

lle “Papá!”, o máis ousado ao que se atreveu para 

facer as súas comprobacións foi baixar unha noite 

de calor, hai un par de veráns, e pasarlle por dian-

te. Tiña a esperanza de que o seguise, pero o home 

nin sequera moveu a cabeza. Coma sempre, mira-

ba impasíbel cara ao outro lado da rúa, e agardou a 

que Lolo volvese. Desde a esquina e sen ser visto, 

asomou para comprobar que o home facía o mesmo 

que cando o miraba desde a xanela. Só estaba. Sen 

dúbida, e aínda sen volver a cabeza, aqueles ollos 

víano agachado tras a esquina, e xulgaban a Lolo 

severamente. Desde esa noite, sabe que o seu pai é 

pura presenza. Castigo, quizais. Aí soubo Lolo que 

o único que pode facer é agardar. 

Aínda que tamén leva xa moito tempo canso de agar-

dar. Hoxe, concretamente, está máis canso ca nunca. 

Aínda así, ficou moito tempo detrás da cortina, coma 

se fose calquera outro día. Tampouco sabe moi ben 

por que ten que ser hoxe un día distinto dos demais. 

Foi distinto no traballo, é certo, aínda que tampouco 

lle parece para tanto o aviso de Recursos Humanos 

para que vaia preparando a xubilación de aquí a un 

mes. Novidade non é, a verdade, pero a carta serviu-

lle a Lolo para descubrir que, no fondo da súa alma, 

aínda lle quedaba unha pequena posibilidade para 

sentir. Ou parécelle a el, polo menos, que foi triste-

za iso que notou ao pensar en que podía ser bonito 

que alguén pensase en despedilo cunha festa. Só esa 

carta insípida. Despois o día seguiu igual ca todos os 

días, e finalmente corre a cortina, apaga a televisión, 

vaise deitar, e dorme ata mañá. 

Lolo esperta cando chega Clara. 
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—Clara, vostede viu algunha vez o home que pide 

enfronte?

—Que home?

Lolo non contesta e Clara asume que a cousa vai así. 

Xa que está na casa, terá que improvisar, se cadra lim-

par os fogóns, pero tampouco se atreve a preguntar-

lle se ten pensado saír durante a mañá, se abandonou 

o traballo, se colleu o día libre, se está de vacacións. 

Lolo prepara café sen ofrecerlle a ela nada e, coa cun-

ca na man, achégase á xanela como para comprobar 

algo, pero arrédase decepcionado. Se o chega a saber, 

non lle rouba a bicicleta. 

Así que Lolo marcha sen despedirse de Clara. Ela, 

moito máis tranquila desde que oe o golpe da porta, 

queda acariñando as molduras dos cadros e, no fon-

do da súa alma, desexando que Lolo non volva nun-

ca máis. Ninguén lle impediría vivir ela alí para sem-

pre. Así que, por precipitado que a ela mesma lle pa-

rece, toma esa decisión. Por que non? Facer seus de 

verdade eses chans que coñece mellor ca Lolo; pei-

tearse co seu reflexo dentro dos espellos de Branca 

de Neve. Vivir alí sempre, ela, a criada que conquista 

o palacio. Despois da fantasía, Clara ponse ao choio 

coma sempre. Pásalles o ferro a unhas sete camisas 

de Lolo, aspira todos os cuartos, limpa os cristais que 

dan á rúa e decide retirar por orde as cortinas para la-

valas e que empece a entrar a luz nesta casa que sem-

pre lle pareceu máis escura do que realmente é. 

Como Lolo non chega para xantar, Clara ten a estraña 

sensación dun soño feito realidade e decide quedar a 

comer ela a comida que preparou para el. Tampouco 

pasa nada por facelo así. Despois bota unha sesta nese 

sofá escarlata no que sempre quixo deitarse para sen-

tir o veludo suave nas fazulas sen importarlle se Lolo 

volve e a colle in fraganti, ou non. Cando esperta, 

xa non queda máis cá claridade dos días de inverno 

que esmorecen. Aprésase, non sabe por que, pero fai 

o que falta a toda velocidade, coma se traballase con-

trarreloxo para ter todo listo para alguén a esas ho-

ras que xa son intempestivas. Seca os cacharros, pasa 

a fregona á cociña, garda a aspiradora e, finalmen-

te, saca as cortinas da lavadora e ponse a penduralas 

outra vez nos raís espidos e estraños, temendo que 

Lolo chegue e vexa a casa á intemperie, sen cortinas. 

Aberta de par en par á rúa e ao que a rúa contén. É en-

tón cando, subida na banqueta co enganche na man, 

enmarcada ela mesma polo ventanal [fiestra grande], 

enorme do salón de Lolo e a cortina a medio pendu-

rar, ve o home enfronte. Bótalle unha ollada rápida e 

segue ao seu, sen prestarlle moita máis atención. 

Clara remata coas cortinas e ponse a coser uns bo-

tóns nuns pantalóns. Ultimamente Lolo adelgazou. 

Un centímetro á dereita supón media talla menos, 

lembra que lle dixeron hai unha eternidade naque-

la clase de costura á que Clara foi cando aínda pen-

saba que podía ser algo. Faise noite pecha sen que 

veña Lolo. 

Despois de cear e coas luces apagadas, Clara achéga-

se á ventá outra vez apartando un pouco as cortinas. 

O home segue alí e Clara queda mirándoo. Recolle 

un pouco os cartóns, apaña a litrona e dálle un grolo 

a esa cervexa que ten toda a cara de ir ser a súa cea. 

Por un intre, Clara séntese culpábel de lle ter comido 

a cea a Lolo. Hai algo de provocación, de desafío qui-

zais na forma en que o home senta aí e mira o baleiro. 

A que non te atreves a ficar? E Clara decide que ten 

que descubrir por que ese home a visita na súa casa. 

Visítaa a ela. Non lle cabe dúbida. Por detrás da corti-

na, a Clara pésanlle de súpeto os anos e mais a graxa 

toda que lle rodea o fígado. E antes de marchar deitar-

se, procura os ollos do home. Nun instante mínimo, 

e nun movemento case imperceptíbel, ergue a ollada 

e Clara ve nela os ollos de Lolo. Tras esas pálpebras 

case translúcidas que teñen toda a pinta de non se pe-

charen xamais, escintila un reproche distante. 

Clara déitase hoxe coa estraña sensación de ter rou-

bado unha bicicleta. 
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S
e tivera que describir dalgun-
ha maneira a Carlos Casares 
nunha frase, faríao chamán-

dolle “un escritor novo para un vello 
país” porque así é como considero a 
Carlos no seu labor literario. Carlos 
Casares, para min, como profesional 
da lingua e da literatura galega, in-
teresoume moito antes de coñecelo e 
de tratalo como amigo. Eu, sendo es-
tudante en Santiago de Compostela, 
tiven contacto coa súa obra literaria 
e sobre todo achegueime a un libro 
que era un auténtico boom naqueles 
anos, Xoguetes para un tempo prohi-
bido. Despois, co devalar do tempo, 
fun coñecendo ao Carlos Casares 
persoa, ao Carlos Casares ser huma-
no e non me defraudou en absoluto, 
de forma que iso que din de moitos 
autores, de que cando coñecemos 
aos escritores, moitas veces queda-
mos defraudados, non foi así, senón 
todo o contrario, eu encontreime cun 
ser humano que me respondeu e ao 
que lle respondo cada día, practica-
mente, que nos vemos.

Carlos Casares

Luis González Tosar
Poeta. Presidente do Centro PEN de Galicia

Entón, máis que como lector crítico, 
que iso sairá ao longo da entrevis-
ta ou do que falaremos todos con 
Carlos Casares, eu quero deixar aquí 
patente a miña experiencia de Carlos 
Casares como escritor moderno, co-
mo escritor actual para as novas xe-
racións de lectores. Iso é o que real-
mente me importa de Carlos Casares 
e o que sempre tratarei de poñer de 
manifesto. 

Hai cinco anos que son profesor de 
Lingua e Literatura, máis de Literatura 
galega que de Lingua, entón, a miña 
experiencia cos escritores galegos, 
cos clásicos e cos de hoxe e moi va-
riada. O que me interesa é salientar 
a figura de Casares neste potencial 
de lectores que realmente son os lec-
tores do mañá, son os lectores que 
van salvar a nosa literatura e son os 
que están sacando a nosa literatura 
dun pequeno gueto de dous mil lec-
tores, que son máis ou menos os que 
tiñan acceso aos libros que se facían 
en galego e que hoxe están practica-

mente superados por ese caudal in-
menso de adolescentes, de rapaces 
que van dende os 15 ata os 18 anos 
e que guiados polo maxisterio dos 
profesores de Literatura galega van 
debullando pouco a pouco e entran-
do nas lecturas na súa propia lingua.

Pois con referencia a isto, eu quero 
dicir que a literatura que fai Carlos 
Casares, o seu estilo narrativo, é un 
verdadeiro éxito diante destes rapa-

E A SÚA OBRA

Unha entrev ista  recuperada

Liceo de Ourense, 1987
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ces e rapazas. Teño moitas estatísti-
cas feitas de cada curso e experien-
cias con moitos escritores, des-
de os clásicos: Castelao, Dieste, 
Otero Pedrayo, Risco, etc., ata os 
narradores actuais e, significati-
vamente, a narrativa, a prosa de 
Carlos Casares sempre ocupa 
un lugar destacado. Os rapaces 
xa chegan aos libros de Casares 
cunha facilidade absoluta e to-
tal. Non atopan dificultade pa-
ra ler en galego, nin esa dificul-
tade que ten que ver co enreve-
sadamente que moitas veces se 
produce nos narradores galegos 
actuais. Carlos Casares é un au-
tor que para estes novos lectores 
representa algo, que lles deixa 
un pouso e que lles dá pulo para se-
guir lendo. Isto xa é moi importan-
te desde a nosa perspectiva de en-
sinantes e de guieiros destas novas 
xeracións.

Por iso eu, cando me refiro a Carlos, 
refírome a “un escritor moderno pa-
ra un vello país”, un escritor realmen-
te moderno; estamos diante dun es-
critor cunha formación moderna nas 
súas lecturas, dun lector consciente, 
que xa dende os seus primeiros anos 
de infancia foi un lector empederni-
do, constante que sigue hoxe estando 
ao día nas súas lecturas, cousa que 
non lles ocorre a todos os narradores 
galegos, moitos deles encaiados en 
barroquismos, outros en experimen-
talismos xa demodées hoxe en día. 
Casares superou este aspecto. A súa 
literatura ten plena vixencia. Proba 
diso é a expectación que se produce 
no país, nun país pequeno, pero un 
país interesante culturalmente como é 
o noso, cando Carlos Casares anun-
cia unha novela, como son Os mortos 
daquel verán, que viu a luz hai uns 
días. Prodúcese unha expectación 
porque sabemos que estamos diante 

dun narrador de valía, dos máis im-
portantes das nosas letras actuais.

Despois desta pequena introdución, 
quería achegarme a Carlos Casares 
sen que isto sexa un diálogo entre os 
dous, senón que tomedes parte todos 
vosoutros no coloquio e que podamos 
ir sacando cousas. Entón, se a Carlos 
lle parece ben, podemos ir empezan-
do por un dato estraño que habitual-
mente permanece sen aclarar: Carlos 
nace no ano 1941 nesta cidade de 
Ourense, pero normalmente dise que 
é doutro sitio. Eu acórdome agora 
dunha oposición en Santiago onde 
un dos opositores, sendo Carlos mem-
bro do tribunal, dixo alí que nacera 
en Xinzo de Limia. Na Enciclopedia 
Galega tamén está este dato erróneo 
de que naceu en Xinzo de Limia; en-
tón está ben que aclares un pouco o 
asunto, porque hai un empeño en fa-
certe nacer en Xinzo.

CC  Ben, un dato sen importan-
cia ningunha. Eu recordo que cando 
aquel rapaz dixo que era de Xinzo 
de Limia, eu fíxenlle un xesto suave 

de dicirlle que non, e el dixo coa ca-
beza que si, é dicir, que el estaba se-

guro de que eu nacera en Xinzo 
de Limia. Pois iso, que foi un pro-
blema accidental e eu nacín en 
Ourense, porque a miña familia 
marchou a Xinzo cando eu tiña 
4 anos. É dicir, que en realida-
de nacín en Ourense. En Xinzo vi-
vín ben pouco, en realidade vivín 
desde o ano 1945 ou 46 ata o 
ano 52 que marchei ao Seminario 
Menor e logo xa non volvín a 
Xinzo, excepto unha estancia de 
dous anos, practicamente só en 
vacacións. Pero ise é un problema 
que non ten maior importancia.

LGT  Ben, entón seguindo con 
este aspecto da biografía, ti chegas 
a Ourense e aquí gañas o teu pri-
meiro premio literario por un relato, 
premio do cal era membro do xura-
do don Vicente Risco, e ti fas unha 
visita á tertulia a Vicente Risco no 
Hotel Parque e alí coñeces aos que 
el chamaba “os artistiñas”: Xaime 
Quesada, Acisclo Manzano, Virxilio, 
Xosé Luis de Dios e contactas con ou-
tras personalidades, con Xocas, Ferro 
Couselo. Como é que un rapaz, por-
que ti eras un rapaz, tiñas 15 ou 16 
anos; como se sentía aquel rapaz de 
16 anos naquela tertulia arredor des-
tes homes tan importantes? E, sobre 
todo, da figura de Risco, como pode 
un rapaz chegar a ser amigo de don 
Vicente Risco?

CC  Don Vicente Risco era unha 
persoa absolutamente sinxela, nada 
solemne, nada protocolaria, era moi 
fácil achegarse a el. En realidade, eu 
son bastante tímido e cohibido..., e a 
Risco coñecíao de vista. En primeiro 
lugar, cando eu vivía en Xinzo, Risco 
era unha persoa que saía con moita 
frecuencia nos periódicos, falábase 
del, é dicir, era moi importante na cul-

Carlos Casares mozo



103
~

D Í A  D A S  L E T R A S  G A L E G A S

tura ourensá. Por outra parte, Risco 
fora profesor do mau pai e eu escoi-
tara falar moitas veces del na miña 
casa. Ademais, na miña casa ha-
bía un Dicionario Enciclopédico do 
que eu recordo perfectamente dúas 
cousas: unha, que tiña un retrato de 
Alfonso XIII onde meu pai nun mo-
mento de fervor republicano escribiu 
na fronte do debuxo: «animal», e a 
min iso impresionábame moito, abrir 
o Dicionario e aparecer alí o Rei e 
sobre el, «animal». E outra, que ne-
se Dicionario aparecía Don Vicente 
Risco, claro. Foi a primeira vez que 
eu tiven conciencia de que unha per-
soa próxima a min, aínda que eu non 
o coñecera persoalmente, pero que 
fora profesor do meu pai e sabía 
que vivía en Ourense, unha persoa 
tan próxima da que eu case podía di-
cir que era coñecido, aínda que nun-
ca o vira, pois que saía nos diciona-
rios. Esa foi para min unha experien-
cia moi interesante. E logo, cando eu 
estudaba o bacharelato, cheguei a 
Ourense e coñecín a un personaxe 
moi pintoresco, que me presentaba 
todos os días a xente importante. Ía 
con el pola rúa do Paseo e: «presén-
toche a Fulano de Tal, dramaturgo». 
Outro día, «preséntoche a Fulano de 
Tal, poeta». Ben, poetas presentou-
me centos; pero a min chamábame 
a atención que houbera dramaturgos 
en Ourense, onde non había teatros, 
pero dramaturgos, bastantes. Ao final 
cheguei á conclusión de que como os 
periódicos dicían que Ourense era a 
Atenas de Galicia, pois habería moi-
tos escritores, moitos artistas. Ata que 
un día presentoume a un señor -aín-
da recordo o seu nome e apelidos- e 
díxome: «mira, preséntoche a Fulano 
de Tal, que é músico». E iso si que 
me chamou a atención, porque coñe-
cera xa poetas, dramaturgos, novelis-
tas, pero un músico... picoume máis 
a curiosidade. Entón quedeime atrás 

co tal músico e pregun-
teille que tipo de músi-
ca facía e díxome que 
tocaba a harmónica. É 
dicir, que se era un se-
ñor que tocaba a har-
mónica como unha das 
súas virtudes, entón din-
me conta de que se un 
músico tocaba a harmó-
nica, pois os músicos, 
dramaturgos e novelis-
tas serían por ese estilo. 
Tiña a idea de que esta-
ba no centro da cultura 
de Ourense, pero aqui-
lo non era máis que os 
arrabaldes.

O caso é que coñecín, 
mentres tanto, a un rapaz que tiña 
certa afección a escribir, un pouco 
igual ca min. Díxenlle que escribía, 
e incluso que me presentara a este 
concurso de contos, e el, moi ama-
blemente, quixo poñerme na actitu-
de psicolóxica de que non ía gañar o 
concurso e que por tanto que estive-
ra tranquilo, que perder un concurso 
de contos non era unha traxedia, que 
os afeccionados á literatura sempre 
pasaban por estes reveses. Fíxoo tan 
ben que eu me esquecín totalmente 
de que me presentara a este concur-
so de contos, ata que un día estaba 
na clase de literatura no Instituto e o 
profesor dixo: «estamos de noraboa 
aquí no Instituto, porque un rapaz 
gañou un concurso de contos», e eu 
pensei «e quen será o que gañou ese 
concurso de contos?», é dicir, que eu 
gañara o concurso con aqueles con-
tos que presentara había cinco u seis 
meses e como o presidente do xura-
do era don Vicente Risco, invitáron-
me a tomar café con el. Recordo que 
foi no Café Parque, na parte de arri-
ba, e cando cheguei alí presentáron-
me a don Vicente. Xa o tiña observa-

do porque el ía á Biblioteca Pública 
onde tiña trato de privilexio, é dicir, 
pasaba á parte onde estaba o funcio-
nario ou a funcionaria e polo que eu 
observaba, porque eu andaba sem-
pre por alí, ía ver revistas de arte, por 
exemplo a revista Goya, que era un-
ha revista cara, que el ía consultala 
alí. Entón eu mirábao, mirábao moito, 
pero nunca falara con el.

E claro, tiven a oportunidade ese día 
de saudalo. Dinlle a man pero el non 
debeu atender moito a presentación, 
porque cando levabamos alí xa unha 
hora, falando -eu escoitando- dixo: 
«ben, eu voume porque o señor que 
gañou o premio é un informal, por-
que debía estar aquí ás catro e non 
veu...». Entón dixéronlle: «pero este 
é o gañador do premio»; «pero es-
te non é un señor, que é un rapaz». 
E así foi a primeira vez que falei con 
don Vicente.

Entón el, que marchaba, sentouse e 
quedou alí e eu notei unha certa dis-
posición del a falar comigo por ser 

Vicente Risco por Conde Corbal
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un rapaz. Entón fíxome unhas cantas 
preguntas e despois díxome que fora 
tomar café por alí todos os días, po-
lo Café Parque, que ían eles todos os 
días -eu xa sabía que ían alí de tertu-
lia-. E a partir daquel día, cando tiña 
as sete pesetas que custaba o café, 
ía tomalo alí.

Naquela tertulia, fun desmitificando 
a moita xente. En primeiro lugar, por-
que a don Vicente non lle facía caso 
ninguén. O pobre don Vicente che-
gaba á tertulia e había -acórdome 
moi ben- unha especie de butacón 
encarnado e gustáballe moito sentar-
se naquel nel. Chegaba de primei-
ro e sentábase alí. Esta alegría du-
ráballe pouco porque viñan os que 
xogaban á escoba e botábano fóra: 
«a ver, don Vicente, déixenos o si-
tio». El refunfuñaba un pouco, non se 
atrevía a protestar, pero refunfuñaba 
e marchaba para a esquina e, co-
mo non lle facía caso ninguén, pois 
os rapaces novos tiñamos a oportu-
nidade de falar con el. É dicir, que 
como os contertulios maiores que xa 
estaban fartos de coñecelo, non ti-
ñan moita ansia de falar con el, nós, 

que éramos rapaces de pou-
cos anos, podíamos ter ac-
ceso a el, que era unha per-
soa sinxela, cordial e ade-
mais un home que gozaba 
moito da conversa, porque 
non era un monologador, el 
preguntaba; a min producía-
me certa inquietude porque 
me colleu en tres ou catro 
cousas que eu non sabía e a 
esa idade, un ten unha ver-
goña terrible cando un non 
sabe algo, e entón pregun-
toume algo que non sabía e 
díxome «ai coño, estes rapa-

ces de agora non len nada» 
ou algo así. Pero vamos, que 
era posible falar con el. Eu so-

bre todo escoitaba. Así foi como o 
coñecín.

LGT  Ti tes dito que naquela épo-
ca as túas lecturas eran Faulkner, 
Hemingway, Camus, e xa tiñas un-
ha inclinación cara determinado tipo 
de literatura? xa te inclinabas por ese 
tipo de relato curto, breve, conciso, 
por esa prosa limpa? xa tiñas unha 
intuición ou era que estes autores che 
interesaban por outra cousa?

CC  Isto dependeu de moitos fac-
tores. Eu previamente estivera no 
Seminario [Menor]. Creo que a mi-
ña vocación de lector espertouse no 
Seminario, pero non porque aí me es-
timularan a ler, todo o contrario, non 
me deixaban ler. Da mesma manei-
ra que non deixaban que se falara 
de fútbol nin que se falara galego, 
tampouco deixaban ler. A min entrou-
me unha vocación voraz pola lectura. 
Como non nos deixaban ler, ou non 
nos deixaba ler todo o que quería-
mos ler, eu mercaba libros da colec-
ción Austral que valían 12 pesetas, e 
tiña unha lanterna e lía de noite na 
cama. Así empecei a ler.

As miñas lecturas no Seminario foron 
lecturas moi tradicionais: lin a Palacio 
Valdés, lin a Pereda, lin a Azorín, é 
dicir, aquilo que estaba máis ou me-
nos na cultura española anterior á 
Guerra Civil. Lin algo de Ortega, 
claro, Ortega morreu estando eu no 
Seminario e foi unha especie de es-
cándalo. Recordo que nos dixeron 
alí que estaba no inferno e que era 
unha figura diabólica. Eu comprara 
un libro que se chamaba Notas, que 
me parece un libro no fondo moi ino-
cente. Incluso recordo que un día un 
profesor que me veu con este libro 
díxome unha cousa que hoxe, que sei 
ben quen é Ortega, me desconcerta, 
non sei por que a dixo, pero recór-
doo perfectamente: «si, si, siga leyen-
do a Ortega y acabará discutiendo si 
el perro tiene inteligencia». Eu naquel 
momento pensei que Ortega discutía 
sobre todas esas cousas e logo vai 
pasando o tempo e dinme conta de 
que era unha parvada.

Ou sexa que alí no Seminario lin es-
te tipo de cousas e, logo, cando che-
guei a Xinzo despois de deixar o 
Seminario, había unha biblioteca mu-
nicipal debaixo do Concello, unha bi-
blioteca moi modesta, pero na que o 
bibliotecario, que era amigo meu e 
comunista, clandestino, por suposto, 
permitíame facer a selección dos li-
bros que pediamos. O Concello dá-
balle todos os anos unha asigna-
ción, pequena, e outra viña dada da 
Biblioteca Pública Provincial, entón el 
dicíame que pedía os libros que eu 
quixera. Eu lía os catálogos e marca-
ba os libros que me interesaban, li-
bros publicados todos aquí, todos le-
gais. Así comecei a lelos ata que un 
día descubrín nun catálogo que ha-
bía traducións de Albert Camus, por 
exemplo O estranxeiro, un libro que 
a min me emocionou, ou A caída ou 
A peste, e así Camus foi a quen máis 

Albert Camus
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lin daquela. E un día na biblioteca 
vin un libro curioso que se chama-
ba Lecturas buenas y malas, do pa-
dre Garmendia de Otaola, que era 
un libro moi divertido que dicía o que 
se podía ler e o que non se podía 
ler. Entón, sistematicamente todos os 
libros que non se podían ler pedíaos, 
se había tradución e xeralmente non 
me equivocaba, é dicir, todos os li-
bros dos que o padre Garmendía di-
cía “gravemente desaconsejable” ou 
“gravemente peligroso” acostumaban 
ser libros interesantes. Na Biblioteca 
de Xinzo lin moito, e tamén alí descu-
brín o que se pode chamar a literatu-
ra moderna, e despois, naturalmente, 
nos anos do bacharelato e posterior-
mente na facultade...; pero foi moi im-
portante aquela etapa da Biblioteca 
de Xinzo. Moi importante.

LGT  Para continuar. Marchas de 
Ourense, chegas a Compostela e 
xa vaste formando unha ideoloxía. 
Estabas dalgunha maneira introduci-
do no galeguismo aínda que Vicente 
Risco non te introduciu no galeguis-
mo, telo dito moitas veces. Pero si 
houbo unha visita dun poeta, de Uxío 
Novoneia a Ourense que, tomando 
uns vasos contigo dixo que había un 
poeta moi famoso da época, que era 
Arcadio López Casanova e que se ti 
o coñecías. E ti despois coñecíchelo 
dun xeito moi singular en Santiago. A 
importancia daquel coñecemento de 
Arcadio, aquel encontro debaixo dun 
paraugas, eu penso que é vital na túa 
introdución no galeguismo, porque el 
foi o que te levou a Piñeiro.

CC  É unha historia que teño con-
tado moitas veces, non? Eu aquí en 
Ourense saía moito a pasear (non di-
go a falar, porque el non falaba), co 
poeta Antón Tovar. Non sei por que 
paseaba con el, porque el non fala-
ba nada, pero dábamos voltas por 

aí, dun lado para outro. A min dicían-
me que Tovar fora moi falador noutra 
etapa da súa vida, pero a min pare-
cíame moi calado, que non dicía na-
da. Pero un día apareceu por aquí un 
personaxe que era todo o contrario 
que Antón Tovar, unha especie de te-
rremoto, un tipo alto, forte, a min polo 
menos parecíame moi alto, así como 
unha especie de labrador, e bebía 
augardente en cantidades industriais, 
unha cousa de tolos; entón, pasean-
do polos bares de Ourense, este que-
douse mirando para min e díxome: «e 
ti coñeces a un poeta que se chama 
Arcadio López Casanova, que ten un 
libro que lle prohibiu a Censura?». 
Entón eu non sabía quen era Arcadio 
López Casanova nin sabía que lle 
prohibira a Censura ningún libro.

Tamén me dixo que tiña 18 anos, 
que era a idade que tiña eu. En pri-
meiro lugar, xa era impresionan-
te que un rapaz de 18 anos tivera 
un libro publicado; e en segundo lu-
gar, que fora unha especie de he-
roe pois xa tiña, ademais, un libro 
prohibido pola Censura. Primeiro 

mirei aquí na Biblioteca Pública se 
existía ese libro e non figuraba, 
por suposto, e cando cheguei a 
Santiago, a onde me fora examinar 
de Pre-universitario, vin aquela libre-
ría estraña que había alí nun por-
tal, a do libreiro Hernández, quen 
despois foi un gran amigo meu. Eu 
sempre digo que debíamos render-
lle unha homenaxe porque foi o au-
téntico libreiro da Universidade de 
Santiago. A través da librería de 
Hernández entrou en Santiago toda 
a literatura que non se podía ler to-
da España. Entón eu entrei naquel 
portal e díxenlle que quería ver li-
bros e debinllo dicir con moita am-
bigüidade e moita escuridade, e 
non sei que expresión debeu ver en 
min que co cigarro na boca díxo-
me: «si, aquí», e púxome diante dun 
panel de literatura pornográfica im-
presionante. Entón díxenlle que non, 
e dixo: «nada, usté é dos outros» e 
pasoume para o outro lado e alí an-
dei buscando o libro de Arcadio 
López Casanoca, que non atopei e 
entón xa lle dixen directamente que 
o que buscaba era aquel libro. El 

Antón Tovar
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entrou debaixo das escaleiras, on-
de tiña unha especie de reservado, 
e saíu co libro. E comprei o libro e 
aquela mesma tarde marcheime pa-
ra casa e empecei a lelo.

Non me gustou. O prólogo parecía 
un puro disparate. Empezaba dicin-
do algo así como «Arcadio, alto y 
espigado, con cara de Niño Jesús, 
de buena familia, pasea su púdica 
elegancia de estudiante de Oxford 
o de Cambridge por las rúas santia-
guesas. Tímido con la timidez...». Era 
un rollo. Dun barroquismo estúpido, 
que despois cando fomos amigos 
díxenlle: «home, quítalle ese prólo-
go», pero como o prólogo llo fixe-
ra un profesor noso, Mareno Baez, 
el non se atrevía. Logo cando éra-
mos os dous discípulos predilectos 
de Moreno, resulta que saíralle un-
ha crítica impresionante na revis-
ta Poesía Española, firmada por 
Francisco Umbral, que non era tan 
coñecido, na que eloxiaba moito o 
libro, pero que remataba dicindo: 
«Lástima que un libro tan bonito va-
ya precedido de un prólogo infame 
capaz de hundirlo». Arcadio, por 
una lado, queríalle ensinar ao seu 
mestre aquel artigo de Umbral, pero 

por outro lado como falaba tan mal 
del, non se atrevía. Así que un día 
estivemos facendo unha fotocompo-
sición cunha fotocopiadora para le-
varllo e, aínda que se notaba moito 
o corte, levámosllo e Moreno dixo: 
«¡Hombre! Pues mira que cosas más 
importantes escriben de ti» e non se 
enterou da crítica ao prólogo. O ca-
so é que lin o libro e andei buscan-
do o que sería o motivo do secuestro 
e medio o entrevín nun poema dedi-
cado a García Lorca, un poema moi 
bonito. Logo Arcadio xa me confir-
mou que lle secuestraron o libro por 
aquel poema. 

Logo volvín para aquí ata a que em-
pezou o curso en outono e regre-
sei a Santiago para empezar a ca-
rreira. Un dos primeiros días, tal vez 
dez ou doce días despois de chegar 
a Santiago, saía eu da Facultade e 
chovía, chovía moito e vin un rapaz 
cun paraugas na porta. Chovía tanto 
que nin el se atrevía a saír con pa-
raugas. Logo cando escampou un 
pouco, marchou, co seu paraugas e 
logo deu uns pasos atrás e díxome: 
«oes, e onde vas ti?», «pois vou cara 
o Café Derby», «pois vén que te ta-
po». Metinme debaixo e cando mirei 

así pensei «e non será Arcadio Lopez 
Casanova?», entón díxenlle se era 
Arcadio López Casanova e empezou 
a sentirse moi orgulloso e díxome que 
si. Logo contaríanme os amigos que 
era a primeira vez que alguén o co-
ñecía. Estaba moi contento, moi poe-
ta. E a partir daquel día empezamos 
a vernos todos os días, incluso che-
gamos a vivir xuntos na mesma habi-
tación e foi el o que me levou a ca-
sa de Ramón Piñeiro. E dicir, coñecín 
a Ramón Piñeiro a través de Arcadio 
López Casanova. Este cúmulo de ca-
sualidades, ao final para min foron 
importantísimas.

LGT  No aspecto ideolóxico, ti nes-
tes momentos chegas a universidade 
e comprométeste xa, desde o primei-
ro curso, co movemento clandestino 
democrático que hai na universida-
de, pero ao mesmo tempo levas o ga-
leguismo como un sentimento de rei-
vindicación cultural. Entón, como po-
des conxugar a túa militancia en ADE 
(Asociación Democrática Española), 
por exemplo, que era unha organi-
zación democrática na que había 
un forte sentimento marxista, coa túa 
amizade con Piñeiro e coa túa entra-
da no galeguismo, que non era un-
ha cousa clandestina, que non era un 
movemento clandestino?

CC  Ben. Eu cheguei a Santiago e 
nunha primeira etapa non tiven con-
tacto político con ninguén. A miña 
primeira actividade política, abso-
lutamente inocente, pero cunha ino-
cencia absoluta, espontánea, foi que 
fun elixido no meu curso para asis-
tir en Cuntis a un Congreso gale-
go de Distrito do SEU (Sindicato de 
Estudiantes Universitarios); entón eu 
fun elixido polos compañeiros do 
meu curso para asistir e sen ter con-
ciencia política de ningún tipo elabo-
rei un informe.

Salvador García Bodaño, Carlos Casares e Arcadio López-Casanova (1963)
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Entón cheguei a Cuntis e alí estaban 
os xerarcas do SEU e moitos estu-
dantes representando aos seus res-
pectivos cursos. Eu, sen ter concien-
cia política de ningún tipo, elabo-
rei un informe do que consideraba 
que na universidade non me gusta-
ba no tempo que levaba e, xa di-
go, dunha maneira inocente acabei 
facendo unha crítica moi dura do 
Sindicato oficial. Entón lin iso den-
de a tribuna e armouse un lío, un 
barullo terrible. Entón, chamoume a 
atención que chegou o Gobernador 
de Pontevedra, que se chamaba 
González Sanz, e eu estaba na ca-
fetería que había no Balneario, e 
chegou o xeneral do SEU e díxome 
que se podía falar con el un momen-
to. E levoume a un cuartiño onde 
estaba o Gobernador e dixéronme 
que tiña que retirar a ponencia. E 
eu dixen que ben, que non me im-
portaba nada retirar a ponencia. Eu 
non lle daba importancia ningunha, 
fixérao con toda inocencia, non tiña 
naquel momento ningunha idea do 
que era o SEU nin sabía no que con-
sistía en realidade. Pero aquilo ar-
mou moito barullo e eu tiña que re-
tirala para que non constara. Entón 
iso produciu un rexeito nos demais 
congresistas. Illáronme no resto do 
Congreso, consideráronme unha 
persoa pouco grata e isto percibino 
enseguida.

Cando volvín a Santiago, achegouse 
a verme na Facultade un rapaz, de-
béronllo comentar, e este si que tiña 
xa vertente política. Eu sospeito que 
era do partido comunista e notei dal-
gunha maneira que quería falar comi-
go, pois falamos. Cando me din con-
ta de que era comunista, eu daque-
la non quería saber nada dos comu-
nistas porque era moi cristiá, tíñalles 
certo reparo pero a amizade persoal 
con este interesábame [...].

LGT  [... falando de Vento ferido] un 
dos contos máis bonitos do libro é 
dun borracho, logo en edicións pos-
teriores ti dedicáchesllo a Paco del 
Riego, que se empeñou en que saíra. 
Cóntanos un pouco a historia do teu 
primeiro libro.

CC  O primeiro libro empeceino 
a escribir cando era estudante en 
Santiago e o detonante foi que esta-
ban de moda os contos de Mourullo 
(Gonzalo Rodríguez Mourullo). Lin os 
contos de Mourullo e en realidade 
non me impresionaban moito, entón 
dixen unha parvada: «contos así fá-
goos eu» e Julio Maside dixo «pois fai 
contos así». Entón púxenme a escribir 
os primeiros contos de Vento ferido. E 
logo, cando rematei, entregueille o li-
bro a Ramón Piñeiro, non a Paco del 
Riego, e Ramón Piñeiro envioullo, na-
turalmente, a Paco á imprenta e pre-
pararon a edición. Cando estaban 
preparando a edición, entroume un-
ha especie de angustia por un conto 
que non me gustaba e quería quitar. 
Entón fun a Vigo expresamente a fa-
lar con Paco del Riego a dicirlle que 
non quería que se publicara aquel 
conto que se chamaba “Monólogo”, 
e a Paco, que era o conto que máis 
lle gustaba do libro, díxome: «pois 
non te preocupes que o retiramos» e 
non o retirou, publicouse o libro co 
conto contra o meu parecer. Foi unha 
decisión persoal de Paco del Riego. 
O que pasa é que como era un con-
to que estaba na fronteira do experi-
mentalismo, en realidade non porque 
era un monólogo interior, pero era al-
go que non era habitual na literatura 
española nin na galega, entón eu ti-
ña medo de que aquilo fora demasia-
do arriscado e de que me pasara un 
pouco. Como eu era tan inseguro, en-
tón, non sabía se aquilo estaba ben 
ou non, quería retiralo e Paco non me 
fixo caso, e eu estoulle moi agrade-

cido, incluso cando se fixo unha edi-
ción clandestina do libro eu púxenlle 
a dedicatoria.

Vento ferido pasou a Censura, todos 
os libros tíñana que ir á Censura, pa-
souna absolutamente normal e o li-
bro foi autorizado a publicarse sen 
corte de ningún tipo. Pero parece ser 
que un señor de Pontevedra o denun-
ciou. Leu un conto no que se narra 
un paseo na Guerra Civil, onde hai 
un home que matan, paséano por ro-
xo. O que pasa é que era un conto 
que estaba feito dunha maneira am-
bigua onde o que máis destaca era 
o feito do asasinato, máis ca ideo-
loxía do personaxe ou do asasino. 
Por iso nun primeiro momento pasou 
a Censura. Pero logo este señor, que 
creo que era un militar, denunciou o 
libro e entón Fraga, que era ministro 
de Información e Turismo, leo o conto 
e montou un escándalo no ministerio 
tremebundo e chamou a Pontevedra 
dando a orde de secuestrar o libro. 
Pero unha persoa que Paco del Riego 
di que non sabe quen foi, chamou 
anonimamente a Galaxia dando a 
información: «miren que lle van se-
cuestrar este libro». Entón Paco que 
fixo? pois colleu os paquetes de to-



108
~

C A R L O S  C A S A R E S

da a edición, meteunos nunha furgo-
neta e mandou aparcar a furgoneta 
nas aforas de Vigo e cando chegou a 
policía xa non había libros, dixo que 
xa se venderan todos. Tiveron o libro 
gardado dous meses e ao cabo dos 
dous meses volvérono sacar.

Por outra parte, o libro publicouse 
no ano 67 que foi cando me colleu 
a policía con Aranguren en Santiago, 
e claro, aquelo convertiume a min 
nunha especie de personaxe pública 
perigosa, Sacar un libro naquelas cir-
cunstancias era unha especie de de-
safío. Houbo que esperar bastante e 
por fin volveron timidamente á libre-
rías e non pasou nada. O que oco-
rre é que cando quixemos facer un-
ha segunda edición había que pedir 

permiso e dixemos «se pedimos per-
miso, non nolo dan». O que fixemos 
foi sacar unha edición clandestina, 
coa data da primeira, como se fose 
a primeira, pero tan burda que, mi-
ra, a portada era distinta, dedicada 
a Paco del Riego (a primeira non ía 
dedicada), pero logo dicía que era 
do ano 67, con todos os datos da pri-
meira. É dicir, que se nos chegan a 
coller, ármanlle un lío á editorial de 
mil pares de demonios, terían ido ao 
cárcere todos case seguro. E esa é a 
aventura do conto e do libro.

LGT.- Naquel momento, como ti 
ben dixeches, Mourullo fai aquelas 
Memorias de Tains e despois Nasce 
unha árbore, pero máis as Memorias 
de Tains, unha cousa tan rara, tan ex-
perimental, e María Xosé Queizán ta-
mén saca Coa orella no buraco, un 
pouco máis tarde, e mesmo Ferrín 
fai esa novela experimental que é 
Arrabaldo do Norte. E ti como fas 
un libro de doce relatos onde hai un-
ha admirable naturalidade narrativa, 
diría eu, que estás completamente a 
parte do que fan eles, ou sexa que 
que non tes practicamente nada que 
ver. Como se explica isto?

CC  Iso ten unha explicación, diría-
mos, por rexeito. É dicir, eu tiven sem-
pre unha especie de rexeito instinti-

vo á literatura ba-
rroca, á literatu-
ra complicada e 
chegara xa entón 
a unha conclu-
sión: o barroquis-
mo era a forma 
natural de escri-
bir e só con dis-
ciplina, traballo 
e esforzo se po-
día chegar a ser 
sinxelo, claro e 

preciso. A min gus-
tábame moito den-

de a época do Seminario, Azorín. 
Gustábame o estilo de Azorín, non a 
obra, o estilo gustábame moito. E lo-
go dinme conta que moitos escritores 
do XIX como Pereda, Palacio Valdés, 
Azorín era a concisión, a precisión. 
Acórdome de frases que a min me 
cegaban, como aquela de Ortega 
que dicía «Azorín: primores de lo vul-
gar». Esas vulgaridade contadas pri-
morosamente. A min foi o primor o 
que me entusiasmou, pero o primor 
da sinxeleza, da claridade. Este posi-
ción xa a tiña tomada cando escribín 

o primeiro libro. O barroquismo ou a 
complicación Kafkiana dos libros de 
Mourullo, por exemplo, ou de calque-
ra destes, para min non era o estilo 
que buscaba. 

Por outro lado, non acababa de en-
tender como se podía facer unha li-
teratura nun país como Galicia que 
non falara da xente que un coñe-
cía, coa que convivía e dos proble-
mas que aquí se vivían. O que pre-
tendía era facer unha literatura cla-
ra, estilisticamente sinxela, a base de 
moito esforzo, por suposto, e que tra-
tara dos problemas do país, sen ser 
unha literatura política. É dicir, pro-
blemas... non me refería a problemas 
sociais senón a problemas humanos: 
por exemplo, a soidade, o dogmatis-
mo, a violencia, e isto está moi pre-
sente na miña obra literaria, pero iso 
xa o tiña moi elaborado na época de 
Vento ferido.

LGT  Entón rematas a carreira, vol-
ves a Xinzo e tes a túa primeira expe-
riencia como ensinante nun colexio li-
bre adaptado, e iso dura tres meses, 
onde te atribúen a autoría dunha 
obra de teatro tremendamente ma-
la que ti non escribiches nunca. Ben, 
quero que nos contes iso, sobre todo 
a falsa atribución.

CC  Ben, esa é unha historia máis 
ben pintoresca. Eu cheguei a Viana 
do Bolo,... en realidade tiña que ir 
ao Instituto Masculino de Ourense, 
pero un profesor que entón tiña res-
ponsabilidades administrativas consi-
derou que non debía estar aquí por-
que tiña mala fama, quero dicir ma-
la fama política; así que me manda-
ron a Viana do Bolo. Non quería ir 
a Viana do Bolo, pero tiven que ir. 
E cheguei alí e enseguida tiven com-
plicacións coas autoridades locais, 
complicacións máis ou menos intrans-

Carlos Casares con Ramón Piñeiro e Luis G. Tosar
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cendentes. O día de Santo Tomás, 
un profesor do centro escribiu unha 
obra bastante boba, sen traza nin-
gunha, que se metía cos pisos, que 
eran moi caros, mesturando con 
Pericles e discursos atenienses, unha 
obra bastante disparatada. O caso é 
que esta xente empezou a dicir que 
eu era o autor da obra. Entón esta-
ba de Gobernador de Ourense un 
pobre home, que fixo daquilo unha 
cuestión de primeiro orde político 
da provincia e mandou que me ce-
saran e cesáronme. E a partir de aí 
empezou unha especie de novela de 
aventura na que eu andaba en me-
dio sen saber moi ben que pintaba. 
Chamábame o Tenente Coronel da 
Guarda Civil para falarme mal do 
Gobernador ou para transmitirme 
ordes do Gobernador; eu escribin-
lle unha carta ao Gobernador insul-
tándoo e meu pai dicía «verás como 
te meten no cárcere»; entón boteina 
e para a miña sorpresa contestoume 
o Tenente Coronel dicindo que que-
dara moi conmovido pola miña car-
ta, ou sexa, unha cousa totalmente 
disparatada.

O caso é que botáronme do Instituto 
e quedei así, sen poder ensinar. 
Ademais, coa transcendencia que lle 
deron a aquilo, que no fondo era un-
ha cousa sen importancia ningunha, 
obrigáronme a marchar de Galicia. 
O que era Reitor entonces, García 
Garrido deu orde de que eu non po-
día ensinar en todo o distrito univer-
sitario e tiven que marchar a Bilbao. 
Estiven un ano enteiro en Bilbao co-
mo consecuencia daquel episodio.

LGT  A parte do teu labor como 
creador literario ti tes unha importan-
te contribución á literatura galega co-
mo biógrafo e como crítico de perso-
nalidades como son Curros Enríquez, 
Otero Pedrayo, Vicente Risco e Lamas 

Carbajal. Precisamente, no ano 1971 
cando viñas coa túa edición crítica 
de Aires da miña Terra, de Curros, 
pasouche un suceso moi curioso no 
tren, que ten que ver moito coa túa 
vida sentimental e que dalgunha ma-
neira tamén marca a túa vida como 
escritor. Quixera que nos falaras un 
pouco diso.

CC  Ben, iso é un problema estrita-
mente persoal. Coñecín á miña muller 
naquela viaxe, nada máis. Foi unha 
cousa así, circunstancial.

LGT  Despois daquela viaxe tamén 
gañas a agregaduría de Instituto e 
vaste para Cangas. En Cangas ini-
cias unha etapa nova na túa literatu-
ra, porque da túa estancia en Cangas 
é de onde saen dúas obras funda-
mentais, como son os Xoguetes para 
un tempo prohibido e logo, máis tar-
de, Os escuros soños de Clío e mes-
mo Ilustrísima. A ese período narrati-
vo pódeselle chamar aventuradamen-
te “a época de Cangas”, porque as 
fixeches alí.

CC  Con certos reparos porque 
Xoguetes... é moi anterior, é dicir, 
Xoguetes... remateino en Cangas, pe-
ro en realidade Xoguetes... empecei-
no en Viana. 

LGT.- Eso é o que quero que contes.

CC  En Viana empecei a escribir 
Xoguetes... a consecuencia dunha 
crise persoal. Entón pensaba que ti-
ña dúas solucións: ou ir ao psicoana-
lista (que non existía) ou ao psiquia-
tra, ou escribir un libro. Empecei un li-
bro que no fondo era unha confesión 
moi persoal, moi íntima, unha parte 
da miña vida. Cando lin aquilo din-
me conta que eran máis papeis pa-
ra un psiquiatra que papeis para un-
ha novela, e deixeino, metino nunha 

carpeta e ata que cheguei a Cangas 
practicamente non lle volvín dar vol-
tas. E en Cangas, aquel todo mate-
rial convertino en novela. Pero ini-
cialmente escribino en Viana do Bolo 
nunha semana, todo nunha semana. 
En seis ou sete noites ata as catro e 
media da mañá, escribín todo aquilo. 
Dinme conta de que aquilo non era 
literatura, que era máis ou menos ou-
tra cousa, e ese material aproveiteino 
en Cangas, pero se te dás conta, se 
ti ves Xoguetes... dáste conta de que 
Xoguetes... non está no mesmo ciclo 
que Ilustrísima ou de Os escuros so-
ños de Clío, é anterior.

LGT  Fálanos un pouco de Os xo-
guetes... tense escrito por aí, e moi-
tos críticos a consideran tamén, que 
é unha biografía da túa xeración, da 
xeración dos homes dos anos sesen-
ta. E ti tes dito que máis que unha 
biografía persoal é unha biografía 
de toda unha xeración, xa que por 
alí circulan personaxes algúns reais 
e outros da túa imaxinación. Pero 
todos eles están, máis ou menos, 
nos lugares e nos espazos comúns 
de Santiago, aínda que despois o 
Elías remate traxicamente nesta pro-
pia cidade de Ourense. Realmente, 
ti a consideras tan autobiográfica, a 
novela?
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CC.- Hai unha parte na que se dan 
moitos elementos autobiográficos e 
se non son, digamos, absolutamen-
te fieis á realidade, serían biográfi-
cos dunha biografía imaxinada por 
min. Tamén hai elementos que son 
da miña vida, sobre todo na última 
etapa, e en cambio, hai moitos ele-
mentos biográficos de amigos meus 
e de compañeiros de Santiago. Eu 
digo sempre que é máis unha auto-
biografía xeracional que persoal. 
O que ocorre é que con Xoguetes... 
se teñen escrito tantas cousas sobre 
quen é quen, quen é Fulano, quen é 
Fulanita, quen é Menganita, quen é 
este e aquel, que xa hai un batibu-

rrillo armado... Ás veces veñen estu-
dantes de Santiago a preguntarme as 
cousas máis peregrinas do mundo: «é 
certo que Fulano e Mengano...?». Eu 
xa me esquecín de moitos persona-
xes e xa non sei quen eran, outros si. 
Dalgún non sei quen era, vamos, en 
que modelo me baseei para escribir. 
O que eu digo sempre é que é a bio-
grafía dunha xeración que nace na 
posguerra, que está sometida, diría-
mos, a toda a presión psicolóxica e 
política dos anos sesenta e setenta e 
que vive a explosión da rebelión uni-
versitaria tamén nos sesenta. Entón, é 

unha novela moi de situación, moi de 
aprendizaxe, e é unha novela en cer-
ta maneira moi temporal, é dicir, ne-
la hai moi pouca imaxinación, moito 
dato ouvido, moito dato vivido, pero 
pouca imaxinación.

LGT  Eu vexo que por un lado, a te-
mática, estou de acordo contigo, é 
unha temática aceda, unha temáti-
ca dura, non?, é a temática desa xe-
ración que naceu cunhas eivas moi 
grandes e, sobre todo, cunhas frus-
tracións moi grandes é o Elías quen 
encarna todas esas frustracións. Pero 
por outro lado, hai unha esperanza, 
hai unha utopía revolucionaria que ti 

reflictes alí, que aqui-
lo conmove, ás ve-
ces, e lle dá unhas al-
turas importantes. O 
contrapunto entre as 
dúas cousas, fixéche-
lo conscientemente?

CC  Si, é dicir, a 
novela é unha novela 
moi consciente nese 
terreo. É a máis po-
lítica das miñas no-
velas, e representa 
un período da miña 
vida na que eu era 
unha persoa que me 

sentía moi revolucionaria, moi cas-
trista e despois daquela etapa cris-
tiá de ADE, militei activamente nun 
grupo marxista que era o Frente de 
Liberación Popular, FLP (ou FeLiPe). 
Entón, esa etapa miña é a etapa que 
se corresponde con Xoguetes... é di-
cir, no que cría, na revolución, e for-
maba parte dun grupo moi arrisca-
do que era o FLP. Cando eu escribín 
Xoguetes era militante do FLP.

LGT.- Pero sen embargo, aínda que 
ti falas de Os xoguetes... con certa 
distancia, eu como crítico, como pro-

fesor de literatura, vexo que é unha 
novela que hoxe aínda ten vixencia. 
Proba delo é que van sete edicións 
feitas. Non é normal que en Galicia 
unha novela desas características te-
ña sete edicións.

CC  Si, e que son cerca de 40.000 
exemplares vendidos. Eu nunca enten-
dín o éxito de Xoguetes... Por exem-
plo, a min como libro gústame moitos 
máis Ilustrísima, que é máis recente e 
leva vendidos uns 15.000 exempla-
res. É dicir, que a min isto sempre me 
sorprendeu o por que tivo esa acep-
tación tan grande. Eu creo que en 
parte pola temática universitaria, po-
lo erotismo que hai polo medio, que 
hoxe non ten transcendencia, pero 
antes, si. De todas maneiras, eu fa-
lo de Xoguetes... como dunha etapa 
superada na miña literatura, é dicir, 
non é un libro do que eu renegue, se-
nón que é unha literatura que xa re-
matou con Xoguetes... e despois veu 
Ilustrísima que para min é a que máis 
me interesa.

LGT  Non falamos de que antes de 
Xoguetes... (foi culpa miña) Carlos 
Casares publica a súa primeira no-
vela no ano 1969 que se chama 
Cambio en tres. Esta é a única obra 
da que soamente se fixo a primeira 
edición. Non quixeches ti que volve-
ra ser reeditada. Na novela hai un 
ansia de experimentalismo que es-
taba moi de moda naqueles anos. 
Incluso na distribución tipográfica. 
Parece que non tiveches ti moito que 
ver nela, máis ben o responsable da 
edición, que foi Fernández del Riego.

Ti, dentro deste experimentalismo que 
hai en Cambio en tres fas un xeito na-
rrativo especial que salva a historia. 
Contas a historia, un monólogo dun 
emigrante ourensán, precisamente, 
que volta a esta cidade e que recor-
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da situacións anteriores e vainas mes-
turando coas vivencias persoais que 
ten no momento. Por que fixeches 
Cambio en tres así? Si é realmente 
certo que tomaches un modelo que 
existiu, como se dixo nalgún momen-
to, que si foi un modelo vivo, alguén 
que ti coñeciches, que che inspirou 
esta novela? 

CC  A novela está inspirada nun 
personaxe que coñecín, un rapaz de 
Xinzo que morreu nun accidente de 
automóbil en Francia. Estaba de emi-
grante alí. Foi un compañeiro meu da 
infancia. Está inspirada nun feito re-
al, pero é unha novela na que eu pre-
tendía conxugar un tema tópico que 
é a emigración cun estilo vanguardis-
ta, digamos, moi moderno. Nese sen-
tido, como un experimento pero non 
me moito máis.

LGT  Seguimos mesturando un pou-
co a biografía e a vida literaria de 
Carlos Casares e atopámonos con 
que no ano 1977, sendo moi novo, 
ingresa na Real Academia Galega, 
apadriñado por Francisco Fernández 
del Riego que lle contesta o seu dis-
curso. Que sentías ti sendo (e sigues 
sendo) o académico máis novo da 
Real Academia Galega? Que senti-
ches cando che dixeron que tiñas que 
ser académico? E que é o que opinas 
ti das academias?

CC  Cando me dixeron se quería 
ser académico leveime unha sorpre-
sa tremenda, porque eu de verdade 
non me imaxinaba aquilo. Cando 
eramos Arcadio e eu un par de ra-
paces estudantes en Santiago, el tiña 
a obsesión de imaxinar o día en que 
entrásemos os dous na Academia. 
Entón dicía: «cando sexamos vellos 
e vaiamos os dous á Academia...». 
Que un día ía entrar na Academia 
imaxinábame que si, que algún día 

sería académico, pero non me imaxi-
naba que tan pronto. Entón cando me 
propuxeron para entrar na Academia 
Ramón Piñeiro, García-Sabel e Paco 
del Riego, eu asusteime moito por-
que naquela época, en primeiro lu-
gar, eu tiña unha actividade pública 
política, diríamos de esquerdas, e a 
Academia tiña a connotación dunha 
cousa de dereitas rancia e un pouco 
vella. 

Todo o mundo pensaba que ingresar 
na Academia naquel momento íame 
perxudicar máis que favorecer. Entón 
dixen que non. Recordo moi ben que 
Piñeiro díxome: «e por que non?» e 
preguntoume que cantos anos tiña e 
eu díxenlle que era moi novo, daque-
la tiña 32 anos ou 33 años. Dixo, «si, 
es un pouco novo, pero...» Entón eu 
díxenlles que non. A conversación foi 
moi longa, durou varias horas e por 
fin eles acabaron convencéndome 
de que debía entrar na Academia. 
Puxen un pouco como condición que 
non entrara eu só, que entraran máis 
novos. Entón foi cando se propuxo a 
entrada Beiras e Franco Grande. O 
que pasa é que logo me deixaron a 
min só. Eles dixeron que si, pero logo 
deixáronme só. En parte foi por este 
problema, a mala imaxe política que 
daba a Academia entre xente da, di-
gamos, esquerda nacionalista. Pero 
unha vez que dixen que si, aceptei e 
fixen o ingreso.

As Academias son todas máis ou 
menos iguais, son unhas institucións 
conservadoras, que teñen un carác-
ter máis representativo que outra 
cousa. O que pasa é que son insti-
tucións que deben existir e poden fa-
cer moito pola lingua e pola cultura 
dun país. E neste aspecto creo que 
a Academia cumpre unha función no 
país; pero vamos, dálle máis impor-
tancia a xente de fóra que a de den-

tro. Eu lle teño dito a moitos escritores 
que están tolos por entrar, que lles ce-
do o cadeira, o día que estea a punto 
de darlles un infarto por non estar na 
Academia, eu lles regalo o cadeira 
aos que queiran.

LGT  Ben. En 1979, Carlos Casares 
volve outra vez ao relato curto, pero 
o relato curto esta vez cun libro tre-
mendamente novidosos, que son Os 
escuros soños de Clío. Un libro que 
non lle edita Galaxia. É o primeiro 
libro que non editas na primeira edi-
ción en Galaxia, falo en Edicións do 
Cerne, do teu amigo Luis Mariño, da-
quela. Son doce narracións basea-
das en textos apócrifos, de difícil ou 
imprecisa localización. Moitos de-
les só presentes na imaxinación de 
Carlos. E con eles, Carlos Casares 
vai tecendo un conxunto de relatos 
fantásticos que teñen como telón de 
fondo, sempre, algún episodio da 
Historia de Galicia, desde o século X 
ata o século XX, que abarcan crono-
loxicamente os períodos da historia. 
El trata estes relatos dun modo maxis-
tral, porque a pesar de ser temas, xa 
digo, baseados case todos eles na 
historia de Galicia, imprímelles un-
ha cousa importante e novidosa que 
é o humor, introduce neles un humor 
sutil que fai que estes relatos sexan 
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dunha lectura moi agradable, moi 
amena. En Os escuros soños de Clío 
Casares logra unha perfecta conxun-
ción entre a fábula e a historia que 
ninguén intentara facer antes na lite-
ratura galega.

O libro, como saben vostedes, está 
traducido ao castelán e incluso hai 
traducións dalgúns contos deste libro 
ao ucraíno. Con motivo disto, a min 
gustaríame preguntarlle a Casares 
máis que polo libro, porque é un dos 
libros máis coñecidos del e que están 
na mente de todos, polas súas via-
xes, porque estas traducións son pro-
duto dunha viaxe que fas ti á Unión 
Soviética. Como son as viaxes dun 
escritor como Carlos Casares?

CC  Normalmente son viaxes nas 
que te invitan a congresos. En ningún 
sitio te tratan igual que nos países do 
leste, está claro. De todas formas, 
a viaxe á Unión Soviética foi poste-
rior á tradución dos contos, é dicir, 
leváronme alí un pouco baseándo-
se no mecanismo de que na Unión 
Soviética non se pagan dereitos de 
autor, de modo que vas tendo alí un 
capital e logo invítante alí un mes, a 
gastos pagados, e danche cartos pa-
ra que os gastes alí. Non podes sa-
car nin un rublo da Unión Soviética, 
pero alí danche cantidades indus-
triais de cartos. A min déronme tantos 

cartos que non sabía en que gasta-
los, claro. Déronme, máis ou menos, 
tres veces o que gaña un médico, pa-
ra gastar nun mes. Como tampouco 
hai moito que comprar, tampouco tes 
onde gastar. Iso é consecuencia das 
traducións. Permítenche ver o país 
dende una perspectiva distinta, den-
de a perspectiva dos homes de le-
tras, do profesional da cultura; entón 
esa visión da Unión Soviética ou de 
Iugoslavia é moi distinta da do turista, 
por exemplo. Eu, na Unión Soviética 
tiven ocasión de entrar en casas par-
ticulares, casas de escritores e de pro-
fesores e ver un pouco a outra par-
te de vida que ven os turistas, que 
normalmente ven o que queren ensi-
narte. Entón eu coñecín un pouco a 
Unión Soviética por dentro e neste as-
pecto foi para min unha experiencia 
interesante.

LGT  Ben, para rematar, quixera re-
ferirme á última novela e quero refe-
rirme a ela, a Os mortos daquel verán 
en palabras du crítico que reside en 
Barcelona aínda que é galego, que 
hoxe mesmo acaba de publicar un-
ha reseña moi interesante sobre o li-
bro de Carlos Casares, a última nove-
la de Carlos, que vai ser unha nove-
la que vai dar moito que falar porque 
ten unhas claves moi especiais, unha 
linguaxe moi especial. Entón, di aquí, 
voulles ler un parágrafo pequeniño pa-

ra que me conteste e xa con isto rema-
tar, sobre a opinión deste crítico. Di:

«Casares usa o humor, un humor 
cheo de ironía, e a ironía e a tenru-
ra e amor é dor. Todo isto haino na 
novela, mesmo amor polos persona-
xes intransixentes, pois Casares non 
usa estereotipos e todos os seus per-
sonaxes son humanos e reais, por iso 
verosímiles. E son verosímiles e reais 
porque o humor fai de resorte, de dis-
tanciamento para que o lector non se 
sinta identificado con un ou outro. A 
frase chea de ironía que está escri-
ta de forma natural polo funcionario, 
que non fai máis que levantar acta 
das súas conversas, fai que o lector, a 
parte de botar ou non unha gargalla-
da, se relaxe da tensión que produce 
a lectura da novela».

E con isto quero sacar a conto unha 
cousa interesante. Os rapaces novos, 
dos que falaba ao principio, quéixan-
se de que os autores galegos son 
aburridos. Esta é unha queixa cons-
tante que escoitamos todos os días os 
que nos relacionamos con eles e pa-
ra os que facemos de guías da súas 
lecturas. Eu creo que isto supérao am-
plamente Carlos Casares, e penso 
que estará de acordo e eu salienta-
ría nesta última novela, este aspecto 
moi ben tratado por Xosé González 
Gómez na súa crítica, que é o humor.

Luis González Tosar, Damián Villalaín e Carlos Casares  
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Casares axente literario e tradutor

Os contemporáneos de Carlos Casares adoitan dicir 

que unha das súas constantes preocupacións era a 

tradución, coa intención de permitir que a socieda-

de galega e sobre todo as novas xeracións puidesen 

acceder, directamente dende a súa propia lingua e 

sen intermediación, ao coñecemento das grandes au-

torías universais. 

Carlos actuaba sempre como embaixador. Non de 

si mesmo, senón de todos nós. A súa relación con 

outras culturas e outras literaturas (incluídos edi-

tores, axentes literarios e institucións) víñanlle en 

parte das súas experiencias persoais e familiares, 

pero moi fundamentalmente da súa enorme cu-

riosidade intelectual, que desde moi novo o empu-

rrara cara a eses espazos de relación (inicialmente 

a literatura francesa), ademais da súa convicción 

herdada do mellor galeguismo, de que só abrindo 

Galicia e a súa literatura ao mundo, proxectándo-

nos cara ao exterior e deixando que entrase o aire 

por todos os balcóns, podería a nosa literatura pe-

riférica entrar na modernidade e fortalecer os seus 

procesos de renovación. (Freixanes 2003: 223)

Sempre estivo moi pendente do resultado das tradu-

cións, ben fose do galego a outras linguas ou dou-

tros idiomas ao noso. Considerábaas a mellor porta 

que se lle podía abrir ás literaturas para espallar o seu 

coñecemento, cría preciso abordalas con rigor, sen-

sibilidade e corrección. O prologuista de varios dos 

seus textos ao castelán, Juan Cruz apunta que Casares 

deixou a súa obra nun segundo plano polos libros dos 

outros, aludindo á súa faceta de editor e difusor cul-

tural. 

Dende ben novo, o escritor traduce e encarga tradu-

cións (se sumamos a autotradución xunto coa tradu-

ción que fixo de autoría allea computamos un total 

de 23 traducións), seguindo un programa literario 

persoal. 

Nos seus inicios de autor xa era moi consciente de 

que a literatura galega precisaba de textos infantís 

contemporáneos. O seu proxecto buscaba cubrir os 

baleiros que era necesario ocupar para normalizar o 

sistema cultural. Para saber cales eran esas carencias, 

puxo en marcha dende o Consello da Cultura Galega 

(1996- 2002) a elaboración do Catálogo da literatu-

ra galega traducida a outros idiomas)1, un catálo-

A proxección 
internacional 

da obra de
Carlos Casares

Ana Luna Alonso

Universidade de Vigo

1 En: http://www.culturagalega.org/especiais/aviles/catalogo_traducidas.pdf.
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go ao que quere contribuír o grupo de investigación 

da Universidade de Vigo (Bitraga)2, dándolle en certo 

modo continuidade ao rexistrar todas as referencias 

editadas en formato libro das traducións literarias pu-

blicadas dende 1980 ata a actualidade dende e cara á 

lingua galega.

Casares, xunto co grupo da editorial Galaxia, parti-

cipou na posta en marcha dun programa estratéxi-

co de planificación cultural para Galicia. Procurou 

un sistema literario de prestixio e con poder sim-

bólico e incorporou elementos e materiais pro-

pios dunha nación, que son precisos para asentar 

a identidade. Unha grande parte do catálogo da edi-

tora que Casares dirixiu durante máis de 15 anos 

(1986-2002), inclúe creadores e creadoras dos con-

tos máis populares como Andersen, Perrault ou 

Grimm; autorías do denominado canon universal 

destinadas a todo tipo de lectorado como Oscar 

Wilde, Herman Hesse, Mary Shelley, Graham Green 

ou Carlo Collodi; escritores e escritoras amplamen-

te recoñecidas e xa consagradas como Rodari, James 

Barrie, John Steinbeck, Christine Nöstlinger, Susan 

E. Hinton, Peter Härtling ou Ursula Wolfe; e auto-

rías peninsulares que comezaban a despuntar hai 

uns anos como Alice Vieira, Bernando Atxaga, Jordi 

Sierra ou Patxi Zubizarreta. O editor conseguiu fa-

cerse con obras simbólicas de cada período histó-

rico coas que alicerzar o seu catálogo e fidelizar o 

seu lectorado coas coleccións da Biblioteca Sherlock 

Holmes (1995), os Astérix (1996), as traducións de 

Agatha Christie (2000) e os Harry Potter xestiona-

dos en 2002 (Pena Presas 2009: 210).

Casares traduce en 1972 O Principiño, de Antoine 

de Saint-Exupéry, un dos libros máis traducidos da 

literatura universal e un texto de longo percorrido 

na edición galega. Na opinión de Navaza, o seu estilo 

como tradutor:

[...] desvíase da rigorosidade do orixinal francés, 

tende polo regular a simplificar ou abreviar o ori-

xinal, a naturalizalo en galego servíndose de re-

cursos expresivos habituais do noso idioma, que 

revelan ata que punto o traductor posuía o «xenio 

da lingua». (Navaza, 2003: 51)

Poucos anos despois, sería tamén pioneiro ao in-

corporar coleccións de literatura española e ca-

talana á lingua galega de autoría infantoxuvenil 

procedentes do espazo ibérico. El mesmo tradu-

ciría para a editora Altea tres libros da colección 

“Sendoa. Os primeiros libros dos nenos”, de auto-

ría de M. A. Pacheco e J. L. García Sánchez; partici-

paría nas coleccións “O dragón vermello” e “Os li-

bros da gata”, de Argos Vergara, coa versión galega 

de Kunka-Ta, de Ricardo Alcántara; Globo de lúa 

chea, de Carme Solé Vendrell;  A cidade das es-

trelas, de Mercé Company; O can e anduriña, de 

Ricard Creus ou ¡Que día máis negro!, de Helena 

Rosa Trias. Guiado polo seu gusto persoal tamén 

traduciría obra infantil da sueca María Gripe (Os 

escarabellos voan á tardiña, 1989) ou de Gonzalo 

Torrente Ballester (Doménica, 1999), mais tamén 

Imaxe de O Principiño (1972, Galaxia), 
tradución de Carlos Casares.

2 En: http://bibliotraducion.uvigo.es/index.php?idioma=ga.
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obra destinada a público adulto do seu admirado 

Ernest Hemingway (O vello e o mar, 1998) e A 

Bela Otero (2000), do seu compañeiro de tertu-

lias, Torrente Ballester.

Casares traducido dentro do Estado 

A correspondencia que mantén con persoas que in-

vestigan fóra do país, responsables de editoras ou 

persoas que traducen e crean, tanto do ámbito esta-

tal como internacional reflíctese no circuíto de ex-

portación da obra de Carlos Casares, pero tamén na 

súa colaboración xenerosa en dar a coñecer outras 

autorías galegas. 

A produción casariana está traducida a máis dunha 

ducia de linguas tanto en formato monografía como 

en antoloxías. Así, temos constancia de que o relato 

Un polbo xigante (2000), aparece en castelán den-

tro da antoloxía española que coordina J.J. Armas 

Marcelo publicada en 1998 con motivo da Exposición 

Universal de Lisboa (Los mares de Iberia, vol. 4. 

Sociedad Estatal Lisboa 98).

Centrarémonos aquí na obra traducida publicada en 

formato libro. Existe obra dispersa traducida en an-

toloxías e na Fundación Carlos Casares consérvanse 

varios manuscritos de traducións inéditas que aínda 

non viron a luz ata a actualidade e que farían un total 

de 25 versións en diferentes linguas3. 

Relatos e novelas do escritor ourensán destinados a 

público adulto están en castelán por man allea de 

Xesús Rábade Paredes en (Los oscuros sueños de 

Clío, 1984) ou Basilio Losada (Ilustrísima, 1981) ou 

en tradución do autor (Los muertos de aquel verano, 

1987; Dios sentado en un sillón azul, 1996 e El sol 

del verano, 2003). 

A compilación íntegra de Vento ferido (1967) e Os 

escuros soños de Clío (1979), xunto con varios tex-

tos breves dispersos publicados no seu día en pren-

sa sairía á luz dez anos despois do seu pasamento 

nunha coidada edición da empresa catalana Libros 

3 Queremos deixar constancia do noso agradecemento ao seu director-xerente, Gustavo Adolfo Garrido, e a Miguel Valverde.

Narrativa breve 
completa en 

español, 2012. 
Compilación íntegra 

de varios textos 
dispersos xunto 
con Vento ferido 

(1967), traducido 
por Carlos Casares 
e Os escuros soños 

de Clío (1979), 
traducido por Xesús 

Rábade Paredes.

Vento ferido en inglés, traducido por Rosa 
Rutherford (Wounded wind, Planet, 2004)
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del Silencio (Narrativa breve completa, 2012). O vo-

lume pertence á colección “Miradas” que, segundo 

reza a súa web ten por obxetivo reunir: 

Narrativa de calidad de todas las épocas y pro-

cedencias. Descubrir nuevas voces del panorama 

nacional e internacional, así como recuperar au-

tores de prestigio jamás traducidos o, en nuestra 

opinión, injustamente olvidados4. 

A extensa obra narrativa de Casares inaugurouse con 

Vento ferido (1967), un conxunto de doce historias 

marcadas pola violencia e o fatalismo. En 2010 a edi-

tora Punto de Partida editaría por primeira vez unha 

versión en español do libro de relatos, en tradución 

de Mónica Álvarez e prologada por Juan Cruz que sa-

lientaba “al mejor contador de historias del mundo”.

Tamén é póstuma a edición castelá do relato “Cando 

cheguen as chuvias” de Vento ferido, realizada pola 

poeta e académica Luz Pozo Garza en 2001. Magdalena 

Aguinaga, agregada do Ministerio de Cultura español 

en Toronto, encargaríase da edición dunha antoloxía 

de contos galegos para a editorial Castalia na colec-

ción “Prima” na que incluiría a tradución dese relato 

que ocuparía un papel central na colectánea en ver-

sión bilingüe. O volume apareceu en 2012 en versión 

electrónica na web da Deputación de Pontevedra5. 

A calidade literaria da obra e a temática tratada en 

cada unha das novelas, motivaría a posibilidade de 

chegar a ser traducidas e publicadas fóra de Galicia. 

O recoñecemento aos mellores libros de narrativa 

e poesía publicados en España ao longo do ano an-

terior nas catro linguas do Estado concedido pola 

Asociación Española de Críticos Literarios sería para 

unha das primeiras novelas de Casares (Xoguetes 

para un tempo prohibido, 1975), que traduciría o 

escritor Xosé Miguel Suárez Fernández ao asturiano 

e publicaría en 1993 a editorial Trabe. En 2004 co-

rresponderíalle a Pablo Marín Estrada facer o pro-

pio con Os escuros soños de Clío en asturiano para a 

mesma editora. Outro tanto sucedería coa aparición 

de Ilustrísima (1980). A novela que conta os des-

acougos dun bispo ante os atrancos que supón ins-

talar na vila un cinematógrafo sería traducida ao es-

pañol polo profesor Basilio Losada e prologada por 

Gonzalo Torrente Ballester, un ano despois da súa 

publicación en galego (Luis de Caralt, 1981), e máis 

tarde ao catalán polo escritor Josep Franco Martínez 

para Bromera (1996).

A partir de 1987, e con menor distancia temporal res-

pecto da creación, a edición dos orixinais galegos 

de Casares pasarán ás linguas do Estado e case de 

xeito simultáneo ao prelo dunha editora española de 

prestixio como Alfaguara. Juan Cruz será o editor da 

4 En: http://librosdelsilencio.com/editorial#marcacolecciones
5 En: http://pdf.depontevedra.es/ga/151/pBfFohVJbr.pdf?. Tradución e notas de Aguinaga. Contén relatos de Rosalía de Castro, Emilia Pardo 
Bazán, Ramón María del Valle-Inclán, Wenceslao Fernández Flórez, Álvaro Cunqueiro, Camilo José Cela, Luz Pozo Garza, Maruxa Olavide, 
Manuel Rivas e Carlos Casares.

Deus sentado nun sillón azul en catalán.
Tradución de Lluïsa Soás (Déu assegut en una 

butaca blava, Proa, 2001)



119
~

D Í A  D A S  L E T R A S  G A L E G A S

obra casariana en castelán e prologará algunhas tra-

ducións, que como xa apuntamos realizaría o propio 

autor. Casares indicaba que o facía pola dificultade 

que supoñía traducir a linguaxe xudicial no caso de 

Os mortos daquel verán (1987). Mais tamén tivo se-

guramente algo que ver o valor simbólico engadido 

que acadan os textos traducidos cando son as pro-

pias autorías as que levan adiante ese traballo. Con 

Deus sentado nun sillón azul (1996) Casares reci-

be de novo o Premio da Crítica española (1997) e 

conságrase dentro do espazo ibérico ao ser finalista 

do Premio Nacional de Narrativa (1998). A versión 

catalana de Lluïsa Soás editaríase en Proa (Déu as-

segut en una butaca blava, 2001). A temperá desa-

parición de Casares impediu que puidese poñerlle o 

ramo á versión española de O sol do verán (2002), 

tamén Premio da Crítica publicada en castelán me-

ses despois do seu pasamento, grazas á colaboración 

de Dolores Vilavedra e Damián Villalaín.

Como escritor, Casares exerce un papel esencial na re-

novación da narrativa galega e foi un precursor da lite-

ratura infantil e xuvenil galega. A obra destinada a este 

sector do público lector tivo tamén moi boa recepción 

dentro do espazo ibérico. Lolo anda en bicicleta, de 

Casares (1996) inaugura a colección “Bambán” que 

Galaxia comparte con Editores Asociados. O conto 

aparecerá publicado ese mesmo ano ao español (tra-

ducido polo propio autor), ao valenciano por Avel.lí 

Llinac, ao vasco por Joxantonio Ormazabal e ao cata-

lán en dúas ocasións (1996) por Jordi Vidal e Blanca 

Cassany. O consorcio entre editoras estatais, como xa 

sucedera en 1966 con La Galera, ofrecía a oportunida-

de de ver textos galegos traducidos a outras linguas 

de modo case simultáneo e así conseguir un lectora-

do infantil más amplo que precisaba de lecturas varia-

das nas súas linguas (Roig-Rechou 2009: 127). O mes-

mo fenómeno sucede con O can Rin e o lobo Crispín 

(1983), que podemos ler en castelán, éuscaro e cata-

lán, pero tamén traducido a espazos e linguas máis dis-

tantes como o bretón (Toupi ar c’hi ha krispi ar bleiz) 

por Beatris Jouin e o sardo (Su cane Rubinu e su lupu 

Crispinu) por Diegu Corraine en 1989 ou o ucraíno 

(Hlop̌ cyk, jakyj prynosyt’ š častja / A galiña azul, 

1969) por Myhajlo Lytvynec (1991).

A proxección internacional 

Casares foi un axente mediador e un frenético ac-

tivista cultural. A partir da década dos noventa via-

xa moito e increméntase a súa proxección públi-

ca tanto dentro como fóra de Galicia. As súas rela-

cións co mundo académico no exterior a través das 

e dos hispanistas dos Centros de Estudos Galegos e 

da Asociación Internacional de Estudos Galegos e os 

primeiros congresos nos que participa constitúen a 

senda pola cal vai circular a súa traxectoria persoal e 

a súa obra: John Rutherford (Oxford), Dieter Kremer 

(Trier), Eloísa Álvarez (Coímbra), Luciana Stegagno, 

Giulia Lanciani ou Anna Ferrari (Roma), Carmen 

Rodríguez (Estrasburgo), Javier Gómez Montero 

(Tubinga), Mª Carmen Trenado (París), Miguel Ángel 

Viqueira Niel (Lisboa), Xosé A. López (Basilea), Pedro 

Peira Soberán (Inst de España en Liverpool) e un lon-

go etcétera.

Lolo anda en bicicleta en éuscaro. Tradución 
de Joxantonio Ormazabal, 1996
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Casares presenta libros, participa en xurados de pre-

mios literarios de recoñecido prestixio, asiste a múl-

tiples actos oficiais e participa en innumerables en-

contros en París, Baltimore, Chicago, Providence, 

Montreal, Toronto, La Habana, Santiago de Chile, Bos 

Aires ou Lisboa. O escritor ten responsabilidades en 

organismos e institucións institucionais como o Pen 

Club, imparte conferencias e cursos nas universidades 

de City Universidade de Nova York, Hunter College 

NY, Maine, Kentucky, Brown, Andrews, Minnesota, 

Rutgers University, Londres, Heidelberg, Lund, Stanton 

e nos institutos Cervantes repartidos polo mundo.

Froito desas relacións, diversos axentes e persoas me-

diadoras procuran a difusión da súa obra por razóns 

moi diversas, que en moitos casos, aínda están por in-

vestigar. Así, Os escuros soños de Clío (1979), unha 

novela curta onde Casares xoga coa historia e mostra 

o mellor da súa imaxinación vaise converter no seu 

libro de narrativa máis traducido6. Pódese ler en cas-

telán (Los oscuros sueños de Clío, 1984), en italia-

no, alemán, ruso e ucraíno. A porta do castelán qui-

zás permitiu que chegase completo ao italiano (Gli 

oscuri sogni di Clio, Japadre Editore, 1989) da man 

de Gulia Lanciani. En 1993 viaxou a Alemaña convi-

dado polo Instituto Literario de Berlín e a tradutora 

Elke Wer para falar da literatura galega escrita en ga-

lego. Catro narracións de Carlos Casares, 

foron traducidas directamente do gale-

go ao ruso, publicadas na Antología del 

cuento español contemporáneo editada 

na Unión Soviética (1984), con motivo dun 

convite da Unión de Escritores Soviéticos, 

en Moscova. Alí coñeceu a Alexander 

Sádukov, o profesor de portugués tradutor 

da súa obra. Anos despois, Casares monta-

ría no Expreso da Literatura (2000) para vi-

vir unha experiencia de convivencia entre 

oitenta escritores de máis de sesenta lin-

guas, realizada nun tren que ao longo de 

máis dun mes percorreu toda Europa, den-

de Lisboa a San Petesburgo.

Podemos leer Os escuros soños de Clío en 

inglés, catalán, italiano e castelán, mesmo en varias 

versións que multiplican as súas lecturas e o seu in-

terese. Mais Vento ferido é quizais un dos seus tex-

tos máis visitados pola tradución. Vento ferido está 

en catalán, italiano e castelán en versións elabora-

das polo autor e por man allea. Se ben é certo que a 

obra non verá a luz en versión íntegra traducida ao 

inglés ata dous anos despois da morte do autor, gra-

zas ao traballo de Rosa Rutherford (Wounded wind, 

2004), publicado pola editora independente Planet, 

ubicada en Aberystwyth (Gales). Casares xa estive-

ra en 1998 convidado polo profesor Xoán González 

Millán para dar un curso de literatura galega en 

Nova York e xa se tratara alí de realizar un primei-

ro intento de traducir parte da súa obra nun obra-

doiro que daría á luz unha publicación en inglés. 

Aínda que non temos constancia da existencia do 

manuscrito, hai traducións previas de “Cando che-

guen as chuvias” (“When the rains come”) da pro-

fesora Kathleen March na antoloxía Así vai o con-

to. An Anthology of Galician Short Stories (Nova 

York, 1991) e do británico Tony Escasany: “Vou que-

dar cego” (“I’m going to be blind”, 1998), publicado 

na revista Donaire, en Londres. Outros relatos ou 

fragmentos van incluídos nas antoloxías de literatu-

ra galega en inglés publicadas en anos mais recen-

6 O relato inicial titulado “O xogo da guerra” ten versión inglesa, catalana (Radio Nacional en 1993) e italiana de Danilo Manera (Racconti galeghi. Antoloxía 
do canto galego, Roma, 1991).

Su cane Rubinu e su lupu Crispinu 
/ O can Rin e o lobo Crispín, 

tradución de Diegu Corraine ao 
sardo en 1989

Toupi ar c’hi ha krispi ar 
bleiz / O can Rin e o lobo 

Crispín, traducido ao 
bretón por Beatris Jouin
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tes: Anthology of Galician literature 1196-1981 = 

Antoloxía da literatura galega 1196-1981 (2010) e 

Breoghan’s Lighthouse. An Anthology of Galician 

Literature (2010).

Nese último volume hai un extracto en inglés de 

Ilustrísima (1981), en tradución de Anne MacCarthy 

e Juan Casas. Ilustrísima está traducida ao castelán 

e ao catalán e apareceu publicada recentemente en 

francés (Monseigneur ou l’affaire du cinématogra-

phe, Ker Éditions, 2014), grazas aos esforzos do seu 

tradutor Michel Wagner, do que temos constancia 

da correspondencia establecida con Casares dende 

1998.

O universo literario de Casares permanece grazas á 

súa riqueza, e a tradución da súa obra, prologada e 

traducida sempre por autorías de prestixio, permi-

te que o seu legado siga presente mais alá das nosas 

fronteiras, anos despois da súa desaparición.

A Real Academia Galega acordou dedicarlle a Carlos 

Casares, no décimo quinto aniversario do seu pasa-

mento, o Día das Letras Galegas do ano 2017. Con 

este traballo sumámonos ao recoñecemento da súa 

persoa e da súa obra e damos a coñecer parte dos 

fondos que del dispón a Fundación Carlos Casares 

en publicación íntegra e parcial noutras linguas que 

se seguen a realizar aínda na actualidade.

Ilustrísima en francés. (Monseigneur ou l’affaire du 
cinématographe, Ker Éditions, 2014), Tradución de 
Michel Wagner.
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Iolanda Galanes Santos

Universidade de Vigo

Introdución

En 2012 publícase en Barcelona postuma-

mente unha obra de Casares (Narrativa 

breve completa) traducida ao español, 

quer en autotradución, quer en tradu-

ción allea de Xesús Rábade Paredes para 

a ocasión. O obxectivo do volume edi-

tado por Libros del Silencio é, segundo 

se nos indica no apartado de proceden-

cias, ser “[...] la primera antología com-

prensiva de la totalidad de relatos produ-

cidos por el autor durante los 35 años de 

su fecunda trayectoria literaria” (Casares 

2012: 301). Esta obra recupera unha das 

autotraducións inéditas do seu Vento fe-

rido (1967) e algunha que outra peza edi-

tada en prensa. 

Malia que esta coidada edición ten voca-

ción compilatoria, o teimudo activismo 

do noso autor e a diversidade de activida-

des literarias e tradutoras da súa traxec-

toria, aínda non completamente coñeci-

O b r a  d i s p e r s a

a u t o t r a d u c i d a  d e

das, encárganse de achegarnos novas re-

ferencias mesmo quince anos despois do 

seu pasamento.

Algunha obra dispersa de 
Carlos Casares

A nosa experiencia na pescuda do Arquivo 

persoal1 casariano no último lustro revé-

lanos un legado multifacético y con inci-

dencia en varias culturas. A pesar da pre-

matura desaparición do seu autor, esta-

mos ante un repertorio aberto, no que día 

a día imos topando ben unha nova revi-

sión dunha novela (sirvan de exemplo as 

13 correccións de Deus sentado nun si-

llón azul), ben unha tradución dun relato 

ao ucraíno (como a versión nesa lingua de 

Un polbo xigante) ou, se cadra, a noticia 

dunha tradución descoñecida (por exem-

plo, a traducción francesa de Ilustrísima). 

Afortunadamente algunhas destas refe-

rencias están vendo a luz (Casares 2014) 

1 É obrigado aquí o agradecemento a Gustavo Adolfo Garrido e a Miguel Valverde, responsables de xestionar 
o día a día do legado da Fundación Carlos Casares, pola súa dedicación e paciencia.

Tres historias eruditas 
para celebrar un Nadal

Carlos Casares
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e aínda novas traducións da súa obra com-

pletan o percurso internacional da obra 

casariana (Casares 2017). Velaí o carácter 

aberto do legado. 

Adoitamos utilizar 

obra dispersa para 

designar as pezas 

narrativas, xorna-

lísticas e ensaísti-

cas publicadas de 

modo illado en re-

vistas, xornais ou 

como capítulos de 

volumes colecti-

vos. Ao afán com-

pilatorio do citado 

volume editado en 

Barcelona, escapa-

ron dúas pezas sin-

gulares. Trátase en 

primeiro lugar do 

relato De como en 

1384 o viño do ri-

beiro curou un 

mal negro que se 

extendeu como peste polos mosteiros de 

Ourense / De como en 1384 el vino del 

Ribeiro curó un mal negro que se ex-

tendió como peste por los monasterios 

de Orense. En segundo lugar figuran os 

tres pequenos relatos Tres historias eru-

ditas para celebrar un Nadal: 1. Vaasco 

Fernández de Buño, 2. Pura Alonso 

de Orense e 3. Antonius Ludovicus 

Fandinus de Roma, que reproducimos 

en anexo e que circulou como acompa-

ñamento a un agasallo de empresa por 

mor do Nadal.

Como indicabamos en Galanes (2014: 

189), ambas pezas foron publicadas en 

edición non venal, como libretos bilin-

gües (galego-español), por obra do xor-

nal ourensán La Región. Dado que a dis-

tribución destas obras se vinculou ao 

Esta obra 

recupera 

unha das 

autotraducións 

inéditas do seu 

Vento ferido

ámbito interno do devandito xornal, en 

dous nadais sucesivos, de data por deter-

minar, e posto que non temos noticia da 

súa reedición, parécenos interesante ana-

lizar unha delas neste traballo e reprodu-

cila como anexo. 

Deitar luz sobre a obra dispersa e de re-

ducida circulación de Casares é unha das 

tarefas pendentes da historia da literatu-

ra. Ademais, por se tratar de obra auto-

traducida, estamos obrigadas tamén a in-

corporalas á historia da tradución galega, 

así como a analizar a súa estratexia tradu-

tiva. As últimas investigacións (Galanes 

2014) mostráronos un cambio nas estra-

texias do autor. Vexamos aquí como se 

autotraducía nos inicios da súa carreira. 

Para unha visión xeral é de consulta obri-

gada, entre outros traballos, a achega de 

Ana Luna nestas mesmas páxinas.

Contexto e características de 
Tres historias eruditas para 
celebrar un Nadal: 1. Vaasco 
Fernández de Buño, 2. Pura 
Alonso de Orense e 3. Antonius 
Ludovicus Fandinus de Roma

Os títulos destes opúsculos remítennos ao 

Casares de Os escuros soños de Clío, obra 

na que o mellor e máis irónico Casares 

presenta unha galería de personaxes sin-

gulares. O seu autor indica que “...é un li-

bro escrito desde o humor” (Calvo 2003: 

135) e do que o seu grande amigo e es-

critor, Gonzalo Torrente Ballester, afirma 

que son «bromas gastadas á Historia con 

enxeño xoguetón e perspicaz, cunha gra-

za de fondas raíces que, se unha se enros-

ca no corazón a outra se crava na inteli-

xencia, e dá ese resultado indefinible que 

é a flor da literatura»2. 

As similitudes entre estes relatos de 

Nadal e Os escuros... non se limitan ao 

2 Véxanse os peritextos de presentación en: https://books.google.es/books/about/Os_escuros_so%C3%B1os_de_Cl%C3%ADo.
html?hl=es&id=tp8ePXDmI2EC (Consulta: 22/2/2017). 
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título ou á temática, comparten tamén 

unha técnica narrativa consistente en 

presentar unha personaxe ficticia ga-

lega a través dunha historia relatada 

por un terceiro. Ese narrador que ache-

ga a historia é, por súa vez, unha per-

sonaxe histórica. No primeiro dos rela-

tos é Leonard Reckert, da Universidade 

de Cambridge; no segundo relato, é ta-

refa do erudito ourensán Alexandre 

Bienvisto y Pedraza e, finalmente no de-

rradeiro, o informante é nin máis nin 

menos que Vicente Risco. 

Introduce cada unha das historias a tra-

vés dunha suposta investigación que vén 

rebater a versión oficial sobre determi-

nados feitos históricos para, a seguir, re-

latarnos a “verdadeira” historia. As his-

torias e as personaxes están tinxidas de 

realismo máxico, así Vaasco Fernández 

de Buño converte en ouro todo o que 

toca. Pola súa banda, Pura Alonso tiña 

“entre outras a seguintes cualidades: 

falar tódalas linguas do mundo co de 

adiante para atrás, cantar ópera con sete 

voces diferentes, poñer un ovo de prata 

catro veces á semana e convertirse en 

piollo privado do señor bispo da dióce-

sis”. E o soldado Fandinus simplemente 

desaparece. 

Algunhas das habilidades atribuídas 

a Pura Alonso figuran noutras perso-

naxes casarianas, como o alquimista 

Caaveiro (de Os Escuros soños...) que 

tamén pon ovos. Pura Alonso convér-

tese no piollo do bispo, do mesmo xei-

to que o demo pequeniño no padal da 

Emperatriz de “O avisador e o avisado” 

(tamén de Os Escuros soños...) que lle 

impide rezar. Todas estas historias fan 

parte do universo Casares, son os vim-

bios que o autor manexa maxistralmen-

te nas súas historias para crear diferen-

tes pezas artísticas de calidade narrati-

va indiscutible.

As tres historias eruditas que nos ocupan 

versan sobre asuntos diversos, preten-

den explicar as propiedades da cerámica 

de Buño, a “verdadeira” orixe dos encai-

xes de Camariñas ou dos amendoados de 

Allariz. En todas elas se relata un milagre 

(conversión en ouro, elaboración dos en-

caixes e fabricación de amendoados que 

neutralizan o inimigo). 

A elección dos 

tres obxectos 

non foi aleatoria. 

Sabemos por fon-

tes do xornal La 

Región, que: “el 

folleto lo editó La 

Región unas na-

vidades acompa-

ñando los rega-

los de empresa: 

una viradoira de 

Buño, un encaje 

de Camariñas y 

unos almendra-

dos de Allariz”. 

Cabe, polo tanto, 

pensar que es-

tamos ante tres 

relatos escritos 

baixo demanda e 

estes cobran aínda máis sentido coñecén-

domos este contexto. 

Non queremos deixar de chamar a aten-

ción sobre dúas cuestións que nos pare-

cen relevantes para situar os textos. As 

tres historias que se relatan son, como xa 

vimos, semellantes ás de Os escuros so-

ños... (1979), aínda que máis curtas cás 

que esa obra contén. Podemos, polo tan-

to, pensar que son relatos escritos en tor-

no a Os escuros soños...e cos que com-

parten estrutura e tamén finalidade. 

Cando Casares contextualiza os relatos 

como feitos históricos constrúe unha 

3 Coa oficialización pola Xunta de Galicia das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (Decreto 173/1982, do 17 de novembro).

Os títulos destes 

opúsculos 

remítennos ao 

Casares de Os 

escuros soños 

de Clío, obra 

na que o mellor 

e máis irónico 

Casares presenta 

unha galería 

de personaxes 

singulares.
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historia de Galicia incardinada na histo-

ria europea, cun Vaasco Fernández de 

Buño obxecto da atención dun profesor 

de Cambridge no século XVI; unha Pura 

Alonso estudada no Compendio de his-

toria orensana, Celanova incluída y 

heróicos hechos, do erudito Alexandre 

Bienvisto e escrita a finais do século XVI; 

ou a historia do soldado romano da Legio 

VI, Antonius Ludovico Fandinus, un mito 

da ciencia reposteira do que non existe 

desgrazadamente máis referencia do-

cumental, que a recollida da tradición 

por “don Vicente Risco antes da guerra”. 

Preséntanos, así, tres historias galegas, as 

dúas últimas ourensás que, como a gale-

ría histórica de Os escuros soños, enla-

zan feitos e personaxes “históricas” ga-

legas na Historia eurocéntrica, na máis 

pura tradición da xeración Nós. Son, 

Podemos, polo 

tanto, pensar 

que son relatos 

escritos en torno 

a Os escuros 

soños... e cos 

que comparten 

estrutura e tamén 

finalidade.

polo demais, personaxes nomeadas ao 

xeito medieval galego portugués (nome, 

protoapelido e lugar).

O segundo aspecto relevante para a 

datación das historias ten que ver coa 

lingua galega utilizada na súa escrita. 

Sabemos que Casares é, en termos xe-

rais, un autor disciplinado con respecto 

á norma oficial, aínda que non en exce-

so. As tres historias presentan algunhas 

formas que hoxe consideramos caste-

lanismos (anque, outubre, alfareiros, 

querella, querellante, despóis, xarras, 

convertiron, científicamente, cuali-

dades, diócesis, ocurríu, víspera, de-

cir, fieles, pelliz, siquera, desgracia-

damente, inxenio, almendrados, pa-

ladar, alonxarse, sin duda, maestría). 

A carón delas, encontramos tamén al-

gún coloquialismo (asegún) e un siste-

ma de acentuación que podemos deno-

minar de prenormativo (servíu, conse-

guíu, éste,s duas). Sería profundamente 

inxusto, alén de anacrónico, xulgarmos 

a súa escrita con parámetros da norma 

actual. Estas formas son, para nós, indi-

cio dunha escrita anterior á codificación 

normativa que se produce en 19823. 

Mesmo se Casares non refuga da inclu-

sión de castelanismos para achegar a 

súa obra á xente (Freixanes 1982: 287), 

o sistema de acentuación distinto, aín-

da que coherente como proposta, indí-

canos que podemos situar a peza antes 

da oficialización das Normas ortográfi-

cas e morfolóxicas do idioma galego. 

Así pois, con estes opúsculos non só se 

constrúe unha historia, tamén se tece 

unha lingua literaria, en palabras de 

Víctor Fernández Freixanes (1982: 286) 

“Dalgún xeito o escritor, o escritor gale-

go cicáis máis que ningún outro porque 

a lingua literaria presenta moitas dificul-

tades, está experimentando sempre co 

seu material de traballo, que é o idioma”. 

O que aínda lle engade máis valor a este 

opúsculo. 
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A autotraducción en Casares. 
Tres historias eruditas para 
celebrar un Nadal

A forza da obra novelística de Carlos 

Casares fai que os achegamentos críticos 

á súa obra esquezan que se trata dun au-

tor que tamén foi poeta ou que se obvie a 

súa inxente obra narrativa breve disper-

sa. Cando se avalía o seu comportamento 

autotradutivo é frecuente que só se aluda 

á súa faceta como autor de novelas, para 

indicar en liñas xerais que é un autotradu-

tor disciplinado e que hai unha viraxe na 

práctica da autradución, ao asumir a tare-

fa de realizar el mesmo a versión españo-

la das súas novelas de modo sistemático a 

partir de Deus sentado nun sillón azul 

(1996). O propio autor afirma en 1988 

que sólo se traduciu “nunha ocasión”, en 

referencia á autotradución de Os mortos 

daquel verán. Posteriormente muda a 

súa praxe e decide a partir de 1996 auto-

traducirse el sempre. Frente ao autotra-

dutor disciplinado que nos presentan al-

gúns traballos, en Galanes (2014) amosa-

mos como, alén das autotraducións edita-

das, Casares realiza autotraducións máis 

libres da súa propia obra. No seu Arquivo 

Persoal figuran, como xa dixemos, valio-

sos materiais para a historia da literatura 

e da tradución en Galicia. De entre eles, 

sobranceamos a existencia de dúas auto-

traducións libres e con engadido de 5 no-

vos relatos da primixenia Vento ferido. 

Só unha destas versións (El juego de la 

guerra y otros cuentos) foi publicada en 

Casares (2012). 

Para alén destes datos referidos ás súas 

novelas, Casares xa comezara moito an-

tes a autotraducirse de modo sistemático. 

No volume que compila boa parte da súa 

narrativa breve figura un interesantísi-

mo apartado de “Procedencias” (Casares 

2012: 301-306) no que se vai debullan-

do a historia e o percorrido de tradución 

ao español da súa obra narrativa breve. 

Na terceira parte deste volume recóllese 

obra dispersa publicada previamente en 

revistas e antoloxías. Son unha decena 

de relatos traducidos ao español por man 

allea ou polo autor. Catro deses relatos 

(“El lagarto de piedra/ O lagarto de pe-

dra”, “La decisión del emperador”, “El sui-

cidio de Jonas Björlklund” y “Un pulpo 

gigante”) son autotraducciones de Carlos 

Casares publicadas por primeira vez en 

1970, 1985, 1988 e 1998 respectivamen-

te. Isto vén demostrar que a autotraduc-

ción é xa unha constante na traxectoria 

de Casares, se ben non é unha práctica 

sistemática. 

A norma non escrita do seu comporta-

mento como escritor que se autotraduce 

é escribir case sempre en galego o relato 

e autotraducirse despois a español para a 

súa publicación fóra de Galiza en sopor-

tes como a revista madrileña El Urogallo, 

o xornal estatal El País, a revista Ínsula 

ou o volume colectivo coordinado por 

J.J. Armas Marcelo, Los mares de Iberia.

Os outros relatos breves consignados 

neste volume (Casares 2012) son contos 

publicados en galego en Galiza e que, só 

postumamente a editora encarga a tradu-

ción a español a Xesús Rábade Paredes 

para seren publicados na compilación 

barcelonesa. 

Estes datos fan aínda máis singulares, se 

cabe, os opúsculos de La Región, pois 

están editados en versión orixinal gale-

ga acompañada da autotraducción en es-

pañol. É singular, pois, que Casares pu-

blique tamén en español para un público 

galego. Máxime cando el se autodefini-

ra como un defensor do galeguismo, in-

cluso desde os tempos da universidade, 

cando “as loitas universitarias estábanse 

a facer de costas ao galeguismo e á rea-

lidade mesma de Galicia como singula-

ridade” (Freixanes 1982: 277). Quizais 

nesa decisión de publicar conxuntamen-

te a autotraducción influíse a propia edi-

tora, dado que se trata dunha encarga. 
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Vexamos como se autotraduce Casares 

nas Tres historias eruditas para cele-

brar un nadal. 

As autotraducións que figuran no opús-

culo anexo, amósannos un tradutor que 

se apega moito, quizais excesivamente 

ao texto orixinal. Optou por unha tra-

dución literal que respecta a forma e a 

sintaxe do texto orixinal. Do mesmo xei-

to que no orixinal galego detectamos al-

gúns castelanismos, nas autotraducións 

identificamos, aínda que en menor medi-

da, interferencias do galego, que atinxen 

á orde gramatical, como o uso de formas 

verbais como guiara, prendieran o lle-

gara no canto das correspondentes for-

mas de subxuntivo guiase, hubiese lle-

gado, o también de indicativo habían 

prendido. 

No plano léxico, figuran no terceiro re-

lato algunha lambetada y lambonada, 

que en español non existen. Non citamos 

neste apartado o xentilicio orensano, 

que hoxe consideramos castelanismo, 

por ser forma frecuente e de prolongado 

uso antes (e tamén algo despois) da Lei de 

normalización lingüística, que consagra 

como únicas formas toponímicas as ga-

legas (art. X). Casares mantén algunhas 

formas toponímicas propias, non norma-

tivizadas no momento da escrita, como 

en Fisterre que figura en ambas as ver-

sións. Caso á parte é o de Ourense, que 

figura como Orense na versión españo-

la do relato. Tamén traduce algúns antro-

pónimos como Alejandro Bienvisto, no 

canto de Alexandre Bienvisto. Vemos 

nestes exemplos unhas decisións de tra-

dución resoltas caso a caso e non sempre 

de xeito coherente. 

Aínda que inicialmente poderíamos con-

siderar interferencias semánticas o uso 

de acordar no sentido de espertar en 

“acordó en piojo” (relato 2) ou presen-

te no sentido de agasallo (relato 3), estes 

usos tamén se recollen como acepcións 

en español (dicionario RAE), se ben, non 

son tan frecuentes como en galego. 

En conclusión, estamos ante unha prác-

tica iniciática da tradución en que o pro-

pio autor decide respectar o texto orixi-

nal e realizar unha tradución palabra a 

palabra, con mímese de estruturas sin-

tácticas, da estrutura informativa e da 

redacción. Non podemos perder de vis-

ta que o público meta desas traducións 

eran os traballadores/as do xornal, re-

ceptores dos agasallos da empresa e das 

historias. É posible que as interferencias 

que sinalamos tampouco fosen percibi-

das polo público meta das traducións, ao 

se tratar de relatos en español para pú-

blico galego. Iso explicaría que as tradu-

cións non figuren anotadas con glosas 

que contextualicen as referencias cultu-

rais do orixinal. 

Poñemos aquí cabo a esta contribución, 

que pretende deitar luz sobre obra aínda 

descoñecida de Carlos Casares, co dese-

xo de que sexan moitas máis as achegas 

que amplifiquen e melloren a presente, a 

prol dun coñecemento íntegro dun escri-

tor senlleiro como Casares.
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Ana Luisa Amaral, Román Raña, 
Lasse Söderberg e Jon Kortazar

Carlos Casares 
e Lasse Söderberg 

con varios amigos 
nunha viaxe a Suecia
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1.
Bien sabías y escribiste:
no hay retorno,

no hay consuelo ni refugio,
no hay camino de vuelta.

Todo tomó forma de despedida
bajo el árbol donde en vez de sabia

corre el tiempo, la invisible contradicción
de la materia, un largo no

que encuentra sólo silencio,
la única música verdadera.

2.
Al tocar las campanas
estábamos reunidos en un cuarto cerca de la Catedral

asombrándonos de que nuestros idiomas
quieran conservar

hasta lo inconstante.
Semejante fuerza tienen los idiomas.

Pero al tocar las campanas
se produjo una eternidad de minutos

hundiéndonos en la urna ensordecedora.
Nadie habló. En la eternidad nadie habla.

3.
Una voz poderosa hablaba diciendo
que el mundo no quiere cambiar.

El mundo quiere permanecer intocado
en el grave tañer del bronce,

torneado por la mano profunda
en las profundas tinieblas.

en memoria de Carlos Casares

Pero sólo el tiempo es inconmovible.
Lentamente gasta el mundo

del mismo modo que los besos de los creyentes
gastan la piedra negra.

4.
Sólo el presente estrecho
que carece de límites existe,

sólo el muro sin piedras,
sólo el cero, sólo el no,

sólo el árbol sin tronco
y sin corona

y al final:
sólo hay silencio 

con hondura de cuerpo
en un vacío pleno solamente de sí.

5.
Al regresar mucho tiempo después
no me reconocí.

La hora no era la misma
aunque anunciada por las mismas campanas,

un sombrío alud sobre los tejados,
súbitas bandadas de alas enormes.

La hora no podía negarse.
Avancé por ella como en vidrio líquido.

Llovía. Siempre
seguirá lloviendo.

Las campanas de Santiago

Lasse Söderberg



Casares mantivo unha 

estreita relación co activismo 

cinematográfico, participando en xaneiro 

de 1974, nas Xornadas de Cine en Ourense, levando a 

quen sería o seu principal mentor, Ramón Piñeiro, como 

conferenciante, ademais de participar en debates nas 

edicións de 1975 e 1978. 
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En canto a relación co cine dos es-
critores galegos (e en galego), du-
rante o século XX, Carlos Casares 

mantén dous trazos distintivos que o 
elevan sobre os seus contemporá-
neos, máis alá de que outros compar-
tisen a súa paixón polo cine como es-
pectadores ou traballando no medio 
audiovisual ou mantendo unha oca-
sional relación profesional coa indus-
tria ou sendo adaptado a imaxes pro-
pias1. Casares foi quen de dar pro-
tagonismo ao cine por vez primeira 
na novelística galega con Ilustrísima 
(1980), e ademais, por razóns de 
afecto e amizade, foi o membro da 
súa xeración que enlazou cos últi-
mos autores vivos da Xeración Nós, 
sobre todo durante a súa estadía en 
Ourense nos anos sesenta, como fo-
ron Ramón Otero Pedraio, Vicente 
Risco, Eduardo Blanco-Amor, e máis 
co fotógrafo, e tamén home de cine, 
José Suárez, entre outros.

Carlos Casares achegouse ao ci-
ne como espectador frecuente, tan-
to nas salas comerciais de Ourense 
e Compostela, como nos cine clubs 

Miguel Anxo Fernández

Historiador, profesor da UVIGO e crítico cinematográfico. 
Autor da tese Escritores galegos diante do cinema 

no período do franquismo.

1 Foi o caso de dos membros do Brais Pinto, Xosé Alexandre Cribeiro, integrado na plantilla de Televisión Española; Xosé Fernández Ferreiro, 
traballando no departamento de promoción de Suevia Films, do vigués Cesáreo González; e, finalmente, Xosé Luís Méndez Ferrín, que chegaría a ser 
adaptado polo nacente cine galego dos anos setenta na pioneira curtametraxe en 35 mm, Retorno a Tagen Ata, a cargo de Eloi Lozano en 1974.

Caricatura de John Ford por ©Siro (La Región, 22/01/1974)

Carlos Casares

e o cine
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Ourense e Padre Feijóo da mesma 
cidade, entre os sesenta e come-
zos da seguinte década. Outro tan-
to como activista a prol da deman-
da dun cine galego, participando 
activamente en varias edicións das 
Xornadas que se promoveron na ca-
pital auriense nos anos setenta, ade-
mais de ocuparse do tema como co-
lumnista en varios xornais e mesmo 
como realizador de filmes domésti-
cos en Súper 8 mm. 

Retomando o fío do relato da rela-
ción de Casares co cine, e deténdose 
na mencionada Ilustrísima, foi preci-
samente Otero Pedrayo quen contou 
a Casares a anécdota principal da 
presenza do exhibidor cinematográ-
fico de orixe italiana, Barbagelatta, 
na Ourense dos comezos do século 
XX. Ademais de ser esa novela un 
dos seus grandes éxitos literarios, 
Casares recrea a chegada do cine-
ma á, daquela, pequena cidade das 
Burgas, como provocadora dunha 
chea de conflitos entre o bispo e máis 
os seus subordinados xerárquicos, co 

promotor do espectáculo. Pouco des-
pois da súa moi rápida publicación 
en versión castelán, Casares recibiu 
unha oferta de Televisión Española 
para levala a imaxes, nun dos forma-
tos que a canle pública dedicaba á 
ficción. Lamentablemente, a merca 
de dereitos expirou, e Ilustrísima non 
chegaría a gravarse.

Pero antes de agromar a mencionada 
novela, Casares mantivo unha estreita 
relación co activismo cinematográfi-
co, participando en xaneiro de 1974, 
nas Xornadas de Cine en Ourense, le-
vando a quen sería o seu principal 
mentor, Ramón Piñeiro, como confe-
renciante, ademais de participar nas 
edicións de 1975 e 1978, en deba-
tes a carón de Méndez Ferrín, Viale 
Moutinho, José María Bandrés ou 
Vicent Ventura, e dos mozos cineas-
tas galegos que naquela hora xa so-
ñaban cun cine propio.

Naqueles albores setenteiros, Casares 
publicou en 1974, no xornal La 
Región, a lembranza necrolóxica 
“Con esta lupa: John Ford”, na que 
aproveitaba para demandar un ci-
ne propio para Galicia, ao fío da 
recente edición das mencionadas 
Xornadas, afirmando que 

«quedou clara a vontade colecti-
va de darlle ó noso país os ins-
trumentos necesarios para que o 
cine galego chegue a ser (empe-
za a ser xa) unha realidade que 
nós rexistramos hoxe aiquí, e colo-
cámolo baixo a imaxe querida de 
John Ford, o famoso director (que 
soupo darlle á súa terra unha lin-
guaxe épica que se encargou de 
contarnos a todos a grandeza e 
a miseria da creación dun mundo 
novo»2.

Portada da 1ª ed. de Ilustrísima (1980)

Carlos Casares con mini cámara, de ©Xurxo Lobato

2 Casares, op. cit., La Región (22 de xaneiro de 1974).
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Foto da mesa redonda das Xornadas de Cine de Ourense (1975).  
Na mesa aparece Carlos Casares, o primeiro pola dereita, a carón de Elías Querejeta

O Casares articulista prolongaríase 
en La Voz de Galicia desde 1975, 
coas columnas fixas da sección domi-
nical A ledicia de ler, especializada 
en literatura, nas que ás veces fala-
ba das relacións da ficción escrita e 
o cine, e inmediatamente despois no 
dietario A marxe, entre 1982 e unhas 
poucas semanas de 2002, no que to-
cou o cine en numerosas ocasións, 
nas que xunto aos recordos de espec-
tador de primeira hora, vertía a súa 
ampla cultura cinematográfica. 

Outro aspecto salientable do escri-
tor ourensán, foi o seu aporte a un 
mellor coñecemento do fotógrafo e 
cineasta José Suárez3, un caso atípi-
co na súa relación coa sétima arte, 
ademais dun personaxe que se prodi-
gou pouco publicamente, sen deixar 
apenas testemuñas sobre a súa acti-
vidade e o seu pensamento. O pou-
co que se sabe do artista alaricán no 
aspecto máis persoal, débese ás lem-
branzas recollidas por Casares en A 
marxe, en La Voz de Galicia. Definiu 
a Pepe Suárez, que así o chamaba, 

como «excelente fotógrafo e indómi-
to cascarrabias, era un home bas-
tante arbitrario, pero estaba dotado 
dunha intelixencia tan extraordinaria 
que puido superar todas as acome-
tidas que contra el largaban sen ce-
sar as estrafalarias características do 
personaxe»4. Conta que Suárez era 
un asiduo das salas de cine ademais 
de moi crítico cos filmes que miraba. 
No artigo «Un pesado celofán»5, re-
colle que 

«unha vez que estabamos os dous 
nun café de Ourense, facendo 
tempo para ir ao cine, un teimudo 
hábito nocturno que compartimos 
durante anos. Achegouse a nós un 
amigo común, tamén cinéfilo, que 
nos recomendou ir ver La hija de 
Ryan, da que dixo que tiña unha 
fotografía excelente. Indignado, 
Pepe Suárez respondeulle que no 
bo cine, a boa fotografía simple-
mente non se nota».

Finalmente, Casares engadía a súa 
faceta de literato e de activo intelec-

tual, a de filmador coa súa cámara 
de Súper 8 mm, mercada a comezos 
dos setenta, e coa que fixo entre se-
te e oito curtametraxes, engadíndolle 
na cabeceira a imaxinaria produto-
ra Svega Films, unha  chiscadela á 
Suecia natal da súa dona Cristina. 
Nesa liña, a súa paixón pola imaxe 
levouno a coleccionar cámaras Leicas 
dos anos cincuenta e sesenta.

Do que non hai dúbida, moi por en-
cima doutros escritores do seu tempo, 
é que tanto na estrutura dos seus tex-
tos longos como na súa propia ma-
neira de narrar, o cine e a súa dife-
rencial técnica narrativa, estivo moi 
presente na obra literaria do cinéfi-
lo Carlos Casares, sen dúbida un in-
dicador claro da súa modernidade e 
do seu compromiso co presente que 
lle tocou vivir.

3 Sobre todo, José Suárez foi autor da documental de longametraxe, Mariñeiros, que comezara a rodar polas localidades costeiras de Cangas e 
Bueu, nas Rías Baixas galegas, en xuño de 1936, e actualmente desaparecida.
4 La Voz de Galicia (16 de decembro de 1992). 
5 Ib.



A valoración e admiración cara aos artistas, 
será unha constante na vida de Casares
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Carlos Casares (Ourense, 
1941 - Nigrán, Pontevedra, 
2002) nunca estivo á mar-

xe de nada, a pesares de escoller os 
cantos das cousas como punto estra-
téxico para observar e para actuar. 
Operar nos bordos das linguaxes 
creativas dáballe a oportunidade in-
teractiva respecto a todo; contaminar-
se, proxectar ideas e propostas cara 
fóra, tanto políticas como culturais, 
en resposta á ordenación patolóxi-
ca do contexto galego que lle tocou 
vivir. O argumento internacional do 
seu imaxinario confire parte da emo-
ción coa que atendeu ao sistema cul-
tural galego, en especial a axitación 
e a promoción da arte contemporá-
nea supuxo unha oportunidade rele-
vante para Galicia, mais a comple-
xidade da obra de Carlos Casares 
apunta cara a unha falta de estudo, 
de cruzamentos e referencias, do que 
a creación contemporánea supuxo 
para Casares; das linguaxes artísti-
cas das que se nutriu e a dimensión 

Carlos Casares

Chus Martínez Domínguez

Crítica de arte
Comisaria de exposicións

que obteñen nos seus traballos está 
aínda por relatar. É unha realidade 
que o seu corpus vital e literario bebe 
fondamente do cine, da música e da 
arte; moitas imaxes fixadas na infan-
cia e na mocidade lévano a traballar 
no eido da cultura cun dobre códi-
go: desde un espazo íntimo, privado 
e familiar acompañado por un pla-
no público, de apertura e protección 
responsable que lle compete exercer 
desde ás institucións. Ambas pautas 
axudan a desvelar unha imaxe que 
precisa ser completada, descompo-
ñéndoa en distintos episodios, en múl-
tiples escenas que sexan o inicio de-
sa imaxe seminal.

O primeiro flash devólvenos a unha 
mocidade fascinada pola figura de 
Vicente Risco que lle pon en contac-
to co círculo artístico dos “Artistiñas” 
que o intelectual apoiaba en Ourense 
(1962-1968), ao abeiro dos faladoi-
ros da taberna do “Tucho”, tamén 
coñecida como “O Volter”. Con es-

te agarimoso e paternalista alcume, 
coñécense, entre outros, aos pintores 
Xaime Quesada, Xosé Luís de Dios 
e ao escultor Acisclo Manzano. O 
contacto de Casares co círculo dos 
“Artistiñas” conectábao coa vonta-
de rupturista pero sobre todo co for-
te contido político destes, definidos 
en grupo por Susana Cendán como: 
“(...) un dos poucos intentos que aca-
daron un certo éxito na consecución 
dunha renovación estética sincroni-
zada co que acontecía no contexto 
artístico internacional. Os “artistiñas” 
rexeitaron o primitivismo, estilo que 
identificaban cunha estética funda-
mentalmente provinciana; rachan co 
tradicionalismo da posguerra e bus-
can a propia identidade artística, non 
nos Renovadores, senón nas corren-
tes da arte internacional, sobre todo 
no expresionismo abstracto e no pop-
art, que coñecen a través das súas 
viaxes.”1 En xeral, a valoración e ad-
miración cara aos artistas, será un-
ha constante na vida de Casares; a 

1 Cendán Caveiro, S.: “A pintura nas décadas dos sesenta e setenta” en Rodríguez Iglesias, F. (ed.): Galicia Arte, Hércules de Ediciones, 1993, p.54

NAS MARXES
DA ARTE
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tenor da súa escrita mostraba unha 
concepción integral da arte, o que 
propicia interesantes diálogos, por 
exemplo entre a súa literatura e o de-
buxo, colaborando con artistas tan 
importantes como Luís Seoane, que 
a principios dos anos setenta ilus-
tra o seu libro “As laranxas mais la-
ranxas de tódalas laranxas”, debuxos 
que en palabras do escritor Miguel 
Vázquez Freire, son tamén un exem-
plo de que Seoane non consideraba 
a ilustración como unha arte menor, 

senón que a afronta cunha esixencia 
non máis pequena da que se pediría 
no campo da pintura ou do deseño.2 
Esta idea era compartida polo propio 
Casares, quen elevou a literatura in-
fantil ao mesmo nivel no que traballa-
ba a súa obra narrativa. O arquitec-
to Pedro de Llano, ofreceu ilustracións 
en O can Rin e o lobo Crispín (1983) 
e o debuxante Siro López achega-
ba as súas peculiares caricaturas á 
sección que crean en 1973 no dia-
rio La Región, “Con esta lupa”, o pri-

meiro espazo de política internacio-
nal en idioma galego da prensa es-
crita. Habitualmente participando e 
apoiando iniciativas do contexto ar-
tístico para as que era convidado 
como recitador, como “contador de 
historias”, sirva como exemplo a in-
auguración da compostelán Galería 
de Arte Grido en outubro de 1973, 
que  acollía aos artistas galegos máis 
novos. Casares leu un texto inaugural 
no que relataba unha sorprendente 
historia, como non podería ser doutro 
xeito, inspirada nun pintor: “Foi da-
quela cando Romero de Castro per-
déu definitivamente o nome. A cou-
sa vai ligada á súa segunda manía, 
que consistía en vestirse de cadro vi-
vinte. Encargóulle un marco a un car-
pinteiro, e andaba así disfrazado de 
“Cabaleiro da man no peito” ou de 
“Autorretrato de Velázquez”, pedindo 
ser contemplado, “por mi corazón”. 
Entón o aceiteiro “Perneta” empe-
zóulle a chamar “Pepito Micorazón”, 
cousa que non lle alteróu o carácter, 
pro que o fixo envellecer xusto dez 
anos. A xente divertíase mirando os 
cadros, e Pepito aseguraba que nin 
siquera a súa controvertida obra 
“Mademoiselle Chantal bordando en 
roxo o nome do seu amante” era tan 
digna de mérito como es que agora 
presentaba “in vivo”.3

As viaxes devolven un arquivo de do-
cumentación vital que axudan a en-
tender o plano profesional. Son va-
rias as que o escritor realiza por 
Europa e América, sobre todo Países 
Nórdicos e EE.UU., e en todas elas 
está presente a visita aos principais 
museos de arte contemporánea. 
Visita con especial atención a obra 
de artistas como Mark Rothko, cuxa 
admiración deixou patente nalgunha 

2 Leido en Alonso, F.: “A obra infantil de Carlos Casares”, REM. Revista de Estudos Miñoranos (Primavera, 2003), p. 43.
3 Casares, C.: Inauguración de Grido, Galería de Arte, Texto inaugural (Ourense, 18 de octubre 1973)

Poster de Quessada para a exposición dos “artistiñas” 
no Museo de Arte Moderno en México, 1971
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columna de “Á Marxe” no xornal La 
Voz de Galicia: “ (...) nos cadros de 
Rothko hai unha espiritualidade case 
relixiosa que se percibe dunha manei-
ra espontánea, só deixándose levar. 
Iso foi o sentimento co cal saín eu do 
Whitney, cando era xa noite.”4 Unha 
certa mística hai nos bordos desen-
focados dos planos de cor do pintor 
americano de orixe letón que conec-
taba coa paixón e rigor dos elemen-
tos do escritor galego. Outros pinto-
res admirados dos que atopamos ras-
tro na súa columna eran Gorky ou 
Basquiat, cuxas vidas e obra entre-
lazaba de xeito certeiro e evocador 
nestas breves narracións, e tamén o 
magnético Matisse, pintor referencial 
dos seus queridos “Artistiñas”. Facía 
nesta columna semanal que despois 
foi diaria, reflexións acerca da súa 
paixón pola música, concretamente 
a emoción que lle espertaba o jazz 
e músicos como Max Roach, Charlie 
Mingus ou Stéphane Grappelli. A mú-
sica tamén foi pretexto. Serviulle nun 
importante episodio da súa vida po-
lítica, cando no marco das revoltas 
estudantís de 1967 organizou, xunto 
a outros estudantes, o revulsivo con-
certo do cantautor catalán Raimon en 
Compostela e a posterior tradución 
das súas cancións do catalán ao ga-
lego en colaboración con Salvador 
García-Bodaño, e que o escritor ex-
plicaba deste xeito:  “(...) un grupo de 
estudiantes organizados se nos oco-
rreu traer a Raimon a Galicia, cun-
ha dobre intención. Por un lado or-
ganizar un acto de rebeldía contra o 
franquismo, e por outro, dada a con-
dición de Raimon e de que cantase 
en catalán, facer un acto a favor do 
galego. Foi nese contexto no que de-
cidimos traducir as súas cancións. O 
recital foi un éxito.”5 

No repaso pola interacción de 
Casares e as artes, aparece o cine-
ma como constante, tema recorrente 
na súa obra literaria: “Un murmurio 
colectivo rubricou as palabras do ita-
liano, que con aprendida solemnida-
de baixou da tribuna encamiñándose 
teatralmente cara ao lugar da máqui-
na. Subiu alí a un pequeno taburete 
para afrouxar a lámpada que daba 
luz ao barracón e o pequeno barullo 
que se iniciou na escuridade foi aca-

lado deseguida polos marmexos desa-
probatorios da maioría.(...) A emoción 
da sala entrou tamén no corazón de 
Ilustrísima, que se puxo a bater acele-
rado”.6 Hai moito de cinematográfico 
como tamén de fotográfico na recons-
trución de Casares. Respecto ao seu 
modo de relatar, a súa forma de sus-
pender o tempo, de fixar un presen-
te narrativo neses pequenos espazos 
que foron primeiro “A Ledicia de ler” 
(1975-1988), próxima á crítica litera-

4 Casares, C.: “Rothko”, en “Á Marxe”, La Voz de Galicia (sábado, 26 de setembro, 1998).
5 Barro, D.: “Carlos Casares”, Interesarte, nº4, Galaxia, (Inverno, 1998) p. 7.
6 Casares, C.: Ilustrísima, Vigo, Editorial Galaxia, p. 51.

Casares en Hamstadd. As viaxes devolven un arquivo de documentación vital 
que axudan a entender o plano profesional
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ria e ou ao xornalismo, e despois “Á 
Marxe” (1988-2002), na que a fron-
teira entre literatura e xornalismo que-
da desdebuxada co propósito de que 
nada se alterase, de que nada se es-
quecese. A simpatía do escritor polo 
medio fotográfico, unha linguaxe que 
practicou nun plano persoal, tivo co-
mo resultado ademais dunha colec-
ción de aparellos fotográficos, un ar-
quivo de instantáneas cotiáns, unha 
galería de retratos; anaquiños de tem-
po que levan canda si historias, via-
xes, experiencias. De novo, as imaxes 
miden un tempo, tamén o seu avance. 
Tempo perdido e tempo gañado.

A necesidade curiosa de pulsar todo 
aquilo que lle rodeaba, levouno a ser 
especialmente sensible coas transfor-
macións do sistema artístico galego 
que se foron sucedendo na década 
dos noventa. Neses anos constrúese 
a infraestrutura cultural do país tal 
como a entendemos hoxe, afronta-
da fortemente por concellos e funda-
cións privadas. Danse tres fitos funda-
mentais para a profesionalización do 
sector: crease a Facultade de Belas 
Artes de Pontevedra en 1990, a par-
tires de 1993 xorde unha nova licen-

ciatura en Historia da Arte e come-
za a tomar forma o proxecto e crea-
ción do Centro Galego de Arte con-
temporánea (CGAC) realizándose 
xornadas de traballo no Consello da 
Cultura Galega (CCG) nese mesmo 
ano e, por último, o Parlamento de 
Galicia aprobou a Lei do patrimonio 
cultural de Galicia en 1995. Mentres, 
Compostela convértese en centro, 
sobre todo no cultural, coa política 
municipal e autonómica, tendo no 
CGAC o seu buque insignia cuxa es-
tela seguen a interesante programa-
ción do Auditorio de Galicia, as no-
vas galerías e facultades recentemen-
te inauguradas, etc.

Nesta década, concretamente en 
1996, chega Carlos Casares ao CCG 
logo de ser elixido como presidente. 
Esta situación permítelle promover e  
vertebrar espazos e programas, inten-
sificar a edición de informes, publica-
cións e escritos como os libros brancos, 
e canalizar debates e problemáticas 
en torno a cultura, coa vontade: “quero 
que sexa un centro de reflexión (...) Ó 
ser un organismo autónomo, indepen-
dente e politicamente neutral, permite 
o encontro de persoas de ideoloxías 
moi diversas dedicadas a pensar nos 
problemas concretos do seu sector”.7 

A través da Sección de Artes Plásticas 
e Arquitectura coordinada, durante o 
seu período, primeiro polo arquitec-
to Pedro de Llano, despois por Iago 
Seara, conecta cos principais axentes 
do contexto artístico galego e impul-
sa actuacións como o Libro Branco de 
Artes Plásticas, informes como Museos 
e centros de Arte Contemporánea 
(2002), Observatorio do audiovisual 
galego (1999-2000) e A arte nos es-
pacios públicos, xunto a diferentes 
xornadas relacionadas coa arte con-
temporánea como a de 10 Anos de 
Centros de Arte Contemporánea (am-
bos no 2000) que fixo balance do es-
tado dos centros de arte contemporá-
nea creados en España nos últimos 
dez anos, como  o MNCARS, o IVAM 
de Valencia, o MACBA de Barcelona 
e o CGAC en Santiago. Precisamente, 
como presidente do CCG forma parte 
do Padroado do CGAC, comprenden-
do e valorando o que significaba pa-
ra Galicia a creación e funcionamen-
to dun centro destas características, en 
sintonía co proxecto aperturista da di-
rección daquel momento, a cargo de 
Gloria Moure, onde podían visitarse 
en Galicia exposicións inimaxinables 
até ese momento como as retrospec-
tivas de Dan Graham, Vito Acconci, 
Medardo Rosso, Ana Mendieta, Félix 
González-Torres, Giovanni Anselmo 
ou Christian Boltanski xunto a proxec-
tos específicos de Anish Kapoor e Juan 
Muñoz, entre outros. Tamén nos mo-
mento máis difíciles e críticos do centro, 
coa destitución da directora en 1998, 
Casares non deixou de manifestar pu-
blicamente o seu desacordo co cese e 
defensa do programa de Moure.

Dentro do seu afán e impulso cultu-
ral, apoia desde a acción e a edición, 
impulsando desde a súa dirección en 
Galaxia a revista Interesarte, proxecto 

Capa da revista Interesarte

MUSEOS E CENTROS DE ARTE 
CONTEMPORANEA. Publicación da 
Ponencia de Artes Plásticas do CCG

7 Barro, D.: “Carlos Casares”, Interesarte, nº4, Galaxia, (Inverno 1998) p. 9.
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editorial que reivindica un lugar pro-
pio para as artes visuais máis actuais, 
cunha vontade por facelo ademais en 
lingua galega.8 O apoio a esta pu-
blicación significou o impulso a unha 
mocidade recén licenciada da primei-
ra promoción dunha nova licenciatu-
ra en Historia da Arte, e que aposta-
ron por un proxecto que daba respos-
ta a unha profesionalización na críti-
ca de arte. Os/as principais críticos/
as e comisarios/as de arte participa-
ron nesta revista, dando cabida nos 
seus sucesivos números a gran par-
te dos axentes que traballaron a par-
tir desde momento: os críticos de ar-
te David Barro, Xosé Manuel Lens e 
Agar Ledo e, aos que se lles van en-
gadindo como colaboradores na pu-
blicación entre outros: Miguel Anxo 
Rodríguez, Natalia Poncela, Pedro de 
Llano, Pablo Fanego, Chus Martínez 
Domínguez e Manuel Segade. Foi rele-
vante o compromiso coa cultura e, so-
bre todo, coa lingua galega para falar 
de arte, que na súa primeira editorial 
se presentaba como: “unha revista fei-
ta en Galicia, por galegos, e en lingua 
galega, que abarcará os distintos xé-
neros do mundo cultural dende unha 
posición centrípeta. Tentaremos ade-
mais, cubrir un oco que dende a nosa 
recente condición de estudantes sufri-
mos: a inexistencia dunha información 
sobre o acontecer na nosa vida cultu-
ral. (...) unificar e aglutinar o máis po-
sible as distantes críticas galegas foca-
lizadas na Coruña, Vigo e Santiago”. 
Na presentación da revista no CGAC 
en 1998, os responsables da revista 
agradecían a Carlos Casares a “de-
mostración de valentía e confianza na 
xente nova”. A través de iniciativas co-
mo esta, evidenciase o compromiso de 

Carlos Casares por referendar un mo-
mento, unha escena que aposta por re-
coñecer e desenvolver. Como el mes-
mo dicía: “Eu fun educado dentro da 
filosofía de Ramón Piñeiro, de que ha-
bía que apoiar os proxectos que foran 
culturalmente interesantes independen-
temente de que fosen rendibles”9.

Chegados o 2000, Carlos Casares 
preside a ponencia “Lingua e Cultura 
do Proxecto Galicia 2010”, auspicia-
do por Caixa Galicia, Banco Pastor 
e Caixanova. Neste documento o es-
critor fai fincapé na nova función das 
artes plásticas e na súa presencia 
e convivencia dos hábitos culturais. 
Detectaba unha serie de síntomas na 
arte galega: superación do Atlantismo 
como preocupación identitaria grazas 
ao diálogo dos novos coas correntes 
internacionais; procura de novos espa-
zos, proxectos e linguaxes e uso cre-
cente da fotografía, tecnoloxía infor-
mática e comunicación de imaxes po-
la rede.10 Así, avanzaba aspectos da 
arte contemporánea nun momento no 
que se iniciaba un cambio de década 
e de comportamento na práctica artís-
tica, moito máis tanxencial e cos novos 
dispositivos electrónicos da Net.Art co-
mo campo en plena evolución. Pero so-
bre todo, Casares daba conta dunha 
profunda transformación en curso, que 
incidía no lado do receptor. 

Até aquí un posible relato, conforma-
do en clave de fotogramas a modo 
de exercicios de resistencia  contra a 
temporalidade implacable do aconte-
cemento. Retratos que queren resistir 
o devir, aferrados á idea de presente, 
que tanto fascinou a Casares. Pensaba 
e traballaba en clave contemporánea, 

sensible na detección e variación da 
orde das cousas, anormalidades ou 
carencias máis inmediatas no ámbito 
da cultura galega. Cunha profunda 
interese por formular o coñecemento, 
por mediar entendendo os soportes 
de divulgación e difusión, atendendo 
á profesionalización do sector. Cunha 
comprensión e plena consciencia do 
cambio que Galicia necesitaba e que 
xa se estaba a dar en materia artís-
tica e, sobre todo, no sistema da ar-
te. Achegou, influíu e impulsou. Deste 
xeito, rompeu distancias coa cultura, 
aproximándoa aos públicos de múlti-
ples formas e a través de moi diferen-
tes linguaxes. Pero sobre todo humani-
zouna, incorporando a arte e a cultura 
á vida. Promotor, axente ou axitador 
cultural poden ser algunhas das etique-
tas válidas para un contador de histo-
rias que, sobre todo, foi construtor de 
lazos entre as marxes.

8 A revista Interesarte publícase entre 1997 e 2002. O seu primeiro número estivo dirixido por David Barro que se encargaba da sección de 
Arquitectura e no Consello de redacción participaban o resto do equipo: Ramón Castaño (Xefe de redacción), Xosé Manuel Lens (Artes Plásticas), 
Yolanda López (Cine e Televisión), Antonio García Borrazás (Fotografía e Deseño), Agar Ledo (Literatura e Espectáculos).
9 Barro, D.: “Carlos Casares”, Interesarte, nº4, Galaxia, (Inverno 1998) p.9
10 Ao respecto pódese consultar Rodríguez Galdo, M.X. e A. Losada Álvarez (2000): “Lengua y Cultura”, Galicia 2010, Santiago de 
Compostela, Banco Pastor, Caixa Galicia e Caixanova, p. 119.

“Eu fun educado dentro da filosofía de 
Ramón Piñeiro, de que había que apoiar 
os proxectos que foran culturalmente 
interesantes independentemente de que 
fosen rendibles”
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D
urante o período no que Carlos 
Casares foi director xeral de 
Editorial Galaxia, dende 1985 

ata a súa morte en 2002, o deseño 
gráfico acadou unha importancia de 
primeira orde, tanto na perspectiva 
cultural como industrial. Un rol pou-
co común no resto da industria cultu-
ral galega. Daquela, tanto a imaxe 
corporativa,   eran obxecto de aten-
ción, pensamento e asignación de re-
cursos, a -cun substancial cambio de 
logotipo- os eventos e as exposicións, 
xunto co material promocional e, de 
maneira moi especial, o deseño das 
coleccións de Editorial Galaxia. 

Carlos Casares pasou á historia co-
mo escritor e tamén como peza cla-
ve no desenvolvemento e normaliza-
ción da cultura galega. Precisamente 
neste último aspecto se inscribe a súa 
cabal comprensión do papel que o 
deseño, e en concreto a gráfica edito-

Carlos Casares

Manuel Janeiro
Deseñador gráfico e escritor

rial, deben xogar nunha industria edi-
torial moderna.

Correspondeume a min a honra de 
traballar con el neste terreo. Fun eu 
quen recibiu o encargo de formular, 
ao principio dos anos oitenta, unha 
nova proposta para o logotipo de 
Galaxia, que levaba vixente dende 
a creación da editorial en 1950 e, 
así mesmo, quen deseñou a meiran-
de parte das coleccións desa épo-
ca e quen realizou posteriormente 
os deseños dun número inxente de 
cubertas. 

Na miña faceta de deseñador edito-
rial poucas veces traballei tan a gus-
to como con Carlos Casares e pou-
cas veces sentín que o meu traballo 
era tan frutífero, coa excepción, se 
cadra, do traballo que realizaba pa-
ralelamente para a editorial Gredos, 
unha institución daquela moi seme-

llante a Galaxia, cando menos no re-
ferido ao escrupuloso respecto polo 
traballo dos creadores.

Casares tiña a capacidade más apre-
ciable nun verdadeiro xestor cultu-
ral: a de potenciar o traballo dos de-
mais. Cando discutía comigo un no-
vo proxecto non buscaba deixar o 
seu selo nel, non era o seu obxectivo 
protagonizar nada, o seu selo reser-
vábao para as súas obras literarias. 
O que pretendía era reflexar a per-
sonalidade de Galaxia, a súa identi-
dade, e para iso confiaba no experto 
deixándolle as mans libres. “Ti dálle 
unha volta” é todo o que dicía ao ca-
bo dunha reunión onde se expresaba 
o programa do proxecto. 

Como resultado desa colaboración 
en responsabilidade e liberdade, xur-
diron deseños dos que me sinto ver-
dadeiramente orgulloso. Foron moitos 

cultural
e a xestión
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anos de colaboración produtiva e po-
dería citar, polo tanto, varios traba-
llos merecentes dalgunha mención. 
Sen embargo, recordarei aquí so un 
deseño de colección como exemplo 
do meu vínculo con Casares. Trátase 
do deseño da Colección Literaria de 
Galaxia, que cubre o período que 
vai de 1993 a 2002. 

Era a terceira vez que recibía o mes-
mo encargo. Na miña carreira pro-
fesional deseñei esa colección ca-
tro veces: unha primeira vez antes 
de que Carlos Casares dirixira a 
editorial; dúas veces durante a vida 
de Carlos e a última vez tras a súa 
desaparición, por encomenda do 
equipo que lle sucedeu na dirección 
da editorial.

Os dous primeiros deseños da 
Colección Literaria realiceinos 
conxuntamente con Francisco 
Mantecón. Naqueles anos 
compartíamos un estudio de deseño. 
O terceiro deseño foi un encargo 
directo de Carlos Casares, que 
pensaba que a colección necesita 
unha nova formulación visual que a 
resitúase culturalmente.

No programa pedíaseme un proxecto 
completo de maquetado interior e 
unhas cubertas que a diferenciasen 
orixinalmente no mercado, ao tempo 
que a identificasen consigo mesma 
e coa institución. Pedíase algo de 
carácter sobrio e equilibrado, lonxe 
do balbordo que empezaba a reinar 
nos escaparates das librerías.

O resultado foi unha maqueta cuxo 
protagonista era o lector: interior 
limpo, con corpo e entreliñado 
xeneroso e brancos suficientes que 
vestisen o texto. As capas formulaban 
unha composición de equilibrios 
rotos. A capa aparecía orlada, pero 

a liña formal da orla deixaba un 
vano no seu asento para propiciar 
a presencia do logotipo. Un xogo 
de rectángulos centrais, organizados 
todos nun fuste ao eixe, cumprían 
practicamente todas as función 
requiridas a unha cuberta: expresión 
do título e do autor, lugar do logotipo 
de colección e soporte da plástica 
que diferenciaba un libro de outro, 
ademais da color de fondo e orla. A 
contracapa era como un contratipo 
semántico da capa: o que na capa 
era texto na contracapa era imaxe e 
viceversa.

Xa dixen que o que diferenciaba 
os libros dentro da colección, amén 
dos títulos e paratextos, era a imaxe 
elixida para representalos, polo 
común obras pictóricas, e tamén, a 
cor da orla en tons escuros e o fondo 
cromático da cartolina -gofrada e 
plastificada en mate- en tons sempre 
claros. Tipograficamente a colección 
usaba en interior e exterior unha 
letra con pe de raíz romana e un 
uso significativo da cursiva. O lombo 
e as lapelas utilizaban as mesmas 
estruturas lineais e rectangulares que 
as cubertas.

Traballei con Casares estreitamente 
na construción dunha imaxe para 
Galaxia que fose capaz de continuar 
con honra os espléndidos inicios 
plásticos da editorial da man de 
Xohán Ledo, pero tamén traballei 
para o Concello da Cultura Galega 
durante a época na que Casares o 
presidiu, e tras a súa desaparición, 
atopei o consolo de ser eu quen 
deseñara, con inmenso interese e 
afecto, a imaxe da súa Fundación.

Dos arquivos do trasno 
de Rafael Dieste, cuberta 

da edición de 2001

Escola de menciñeiros 
de Álvaro Cunqueiro, 

cuberta da edición de 
2002
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O sol do verán de Carlos 
Casares, cuberta da 
edición edición de 2002

Logotipo de 
Editorial Galaxia
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o deseño 
de cubertas 

na obra de
Carlos

Casares
Miguel Valverde Juncal
Filólogo
Fundación Carlos Casares

De entre todas as dimensións 
e facetas coas que conta un 
libro, a estética non é un-

ha das menores, se ben é un aspecto 
menos estudado e analizado. O dese-
ño da cuberta dun libro serve para 
establecer un primeiro diálogo entre 
o escritor e o posible lector a través 
dunha linguaxe plástica que combina 
a composición textual e tipográfica, a 
imaxe, as cores e a mensaxe simbóli-
ca entre o título e o propio deseño. O 
deseñador convértese nun provedor 
de contidos visuais do libro, e a por-
tada é un reclamo cuxa tarefa de se-
dución resulta primordial, ao mesmo 
tempo que leva o peso publicitario e 
identitario da obra que presenta. 

Durante moito tempo, a cuberta dun 
libro tiña a función práctica de prote-
xer o seu contido e, en certas épocas, 
as cubertas transformaban o libro en 
obxecto de luxo, con encadernacións 
a medio camiño entre ourivería e al-
ta costura. O costume de darlle á cu-
berta o seu valor estético conta con 
menos de dous séculos de existencia; 

comeza a popularizarse unha vez se 
alcanza o acceso masivo aos libros 
grazas á modernización da indus-
tria do papel, á aparición dos servi-
zos de produción, e como resposta ás 
necesidades dunha sociedade cada 
vez máis lectora. Neste punto o libro 
pasa por un proceso de democratiza-
ción: de ser un obxecto único e caro, 
a ser algo asumible e próximo; perde 
o seu aspecto artesanal e adquire un 
ton industrial. 

A partir de mediados do século XIX 
o aumento no consumo de xornais, 
unido ao abaratamento dos custes de 
encadernación e á mellora tecnolóxi-
ca na impresión de imaxes (como a 
litografía multicolor) fixeron posible 
a aparición da industria editorial. As 
técnicas propias dos deseñadores e 
ilustradores dos carteis e pósters da 
época foron utilizados para encher 
de motivos e imaxes as portadas 
destes primeiras obras, que adqui-
ren dende ese momento a función de 
promocionar a información do texto 
interior.

Os inicios do século XX marcan un 
punto de inflexión na madurez do 
deseño nas portadas dos libros. As 
correntes estéticas das distintas eta-
pas do século asentáronse na cada 
vez máis importante industria edito-
rial, especialmente a europea e nor-
teamericana, que se amplía tras o fin 
da Segunda Guerra Mundial a todo 
o mundo (as efusións neogóticas de 
William Morris, as creacións tipográfi-
cas futuristas, cubistas, rusas dos anos 
20 e mesmo do Bauhaus, etc.). Ao lon-
go das décadas as cubertas cambian, 
multiplican os seus estilos, vólvense 
máis complexas ou máis discretas, 
máis comerciais ou exclusivas, adáp-
tanse ás vontades do mercado, adop-
tan e definen distintos xéneros de lite-
ratura de ficción e non ficción, etc.

No caso de Galicia, o primeiro fito im-
portante para o libro aparece coa in-
trodución da imprenta en Galicia e a 
impresión do misal auriense (grazas a 
Passera e Porras, en 1494). A primeira 
colección na que o deseño da cuberta 
cobra maior relevancia é a Biblioteca 

AS CARAS DOS LIBROS
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Gallega dos editores Martínez Salazar 
e Fernández Latorre, con máis de me-
dio centenar de volumes publicados a 
finais do século XIX. Ata a Segunda 
República o deseño de portadas en 
Galicia é, salvo honrosas excepcións, 
decimonónico, atrasado e de concep-
ción simbolista. A aparición dun xer-
molo de artistas dedicados a poñer ca-
ra á literatura galega, especialmente 
durante a Segunda República, come-
za a revolucionar o panorama galego: 
Díaz Baliño, Ánxel Casal, Castelao… 
A guerra civil española destrúe toda 
esta creatividade. No exilio, será Luis 
Seoane quen continuará co labor artís-
tico e cultural xunto aos exiliados euro-
peos da Segunda Guerra Mundial, o 
que converte a Bos Aires nun centro ar-
tístico e creativo fundamental. Seoane 
mantén os motivos galegos na súa 
obra gráfica, pero engade todas as 
influencias dos deseñadores italianos 
e alemáns, transformándose en punto 
de referencia para a posterior recons-
trución da nova xeira de deseñadores 
galegos da década de 1970. 

Entrementres, é Carlos Maside quen 
serve de pequeno fío condutor en-
tre unha xeración e a outra, facén-
dose cargo da dirección artística de 
Galaxia, e con Xohán Ledo como 
deseñador das cubertas da editorial. 
Será este último un dos principais re-
novadores da imaxe gráfica do libro 
galego dentro da Galicia de posgue-
rra, pero tamén haberá outros que 
traballen no deseño e ilustración de 
cubertas no libro galego, como por 
exemplo Rafael Alonso, ilustrador da 
colección Benito Soto, entre 1948 e 
1952; Edicións do Castro; ou Pedro 
Bofill, na colección O Moucho, que 
funcionou dende 1967 ata principios 
da década de 1980. Coa normaliza-
ción da situación no final da ditadura 
e a aparición de numerosas empre-
sas editoriais galegas, o deseño das 

cubertas actualízase totalmente á tra-
dición gráfica do momento.

O DESEÑO DAS CUBERTAS 
NA OBRA DE CARLOS 
CASARES

En 2017 celébranse 50 anos da pu-
blicación en Galaxia da primeira 
obra de Carlos Casares, Vento feri-
do. A obra de Casares esténdese no 
marco cronolóxico de 35 anos, ata 
O sol do verán, publicado pouco des-
pois da súa morte, en 2002, e máis 
alá coa publicación de novas edi-
cións, recompilatorios, traducións... 
Nese espazo de tempo prodúcese 
a revitalización do deseño editorial 
galego, que se pode seguir de xeito 
concreto no caso de Carlos Casares, 
aínda que a meirande parte da súa 
obra literaria está publicada na edi-
torial Galaxia, polo que poderiamos 
afirmar que a historia da evolución 
das cubertas na obra de Casares se 
corresponde coa evolución no dese-
ño editorial de Galaxia. 

Pero Carlos Casares foi un escritor 
prolífico e conta cunha amplísima e 
extensa bibliografía publicada nou-
tras editoriais: o seu traballo como 
tradutor, a súa obra literaria tradu-
cida a outras linguas, os ensaios e 
obras institucionais, o seu labor xor-
nalístico, as colaboracións en obra 
colectiva, as súas edicións críticas, 
guías e itinerarios… O alcance de 
distintos rexistros e xéneros fai que a 
obra de Carlos Casares posúa múlti-
ples visións e deseños que merecen 
ser repasados neste artigo. 

Das máis de 170 cubertas de libros reco-
llidas, coa presenza de Carlos Casares 
nalgunha das facetas arriba referencia-
das, realizouse unha escolma represen-
tativa de pouco máis de 60, debido a 
restricións de espazo. Aparecen dese-

ñadores e maquetadores como Xohán 
Ledo, Manuel Janeiro ou Francisco 
Mantecón, (Galaxia); Xacobe Salom 
e Carlos Delgado (Edicións do Cerne); 
Enric Satué (Alfaguara); Enric Solbes 
(Bromera); Ubach (Caralt); Miquel 
Puig (Proa); Gynn Rees (Planet); Elisa 
D Ánna (Japadre); etc. 

En canto ás imaxes das portadas, a 
meirande parte pertencen a pintores. 
Por citar algúns: Egon Schiele (pintor 
figurativo austríaco de principios do 
século XX, polo que Casares se sen-
tía moi interesado); Vincent van Gogh 
(posimpresionista neerlandés do sé-
culo XIX); Piero di Cosimo (renacen-
tista italiano dos séculos XV e XVI); 
Graham Brace (artista galés pintor de 
paisaxes); Enric Solbes (pintor, ilustra-
dor e deseñador gráfico de Alacante, 
falecido en 2009); Edward Hopper 
(pintor estadounidense do século XX); 
Giuseppe Arcimboldo (manierista ita-
liano do século XVI); Rafael Coronel 
(artista e pintor mexicano de mediados 
do século XX); Edward Burne-Jones (ar-
tista e deseñador británico de finais do 
século XIX, próximo a William Morris); 
e, por suposto, Ricardo García Suárez 
(Xohán Ledo), falecido en 2006 ou 
mesmo o artista e pintor Luis Seoane. 

Tamén é salientable a presenza de 
ilustradores e debuxantes, especial-
mente na obra infantil: Fausto Isorna, 
Penélope Ares, Manuel Uhía, Pedro 
del Llano, Luis Castro Enjamio, Xan 
López Domínguez, Alberto García 
Alonso, José María Gallego e Julio 
Rey, Andrés Meixide, Marga Puncel, 
etc. Outros artistas que ilustran a cu-
berta das obras de Carlos Casares 
utilizan fotografías, como Roberto 
Quintero; esculturas, como a de José 
María Navascués; gravados e ima-
xes antigas (un gravado da edición 
xermana do Decamerón do século 
XV, un debuxo de Isidro Carnicero 
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do Padre Sarmiento ou outro do ar-
tesán Manuel Figueiras para un-
ha portada especial de O galo de 
Antioquía), etc. 

Hai catro funcións básicas que debe 
cumprir un deseñador á hora de po-
ñerlle cara a un libro. A función “se-
dutora”, en que o deseño deber ser 
atraínte; as consideracións de recep-
ción da obra en canto a materiais, er-
gonomía e conservación; a función 
semiótica, na que a comunicación 
simbólica entre o deseño das capas 
e a propia obra sexa axeitada e que 

se constrúa un discurso eficaz e cohe-
rente; e a función identitaria, na que 
o deseño se poida identificar rapida-
mente con determinada colección ou 
con unha editorial concreta. En can-
to aos deseños editoriais das porta-
das de Carlos Casares, pode perci-
birse esta última función con bastante 
claridade. Tamén se percibe, no ca-
so concreto da editorial Galaxia, as 
distintas épocas e decisións editoriais 
polas que se foi pasando, actualizán-
dose o deseño das cubertas coa tra-
dición impresa e gráfica do momen-
to (o paso das ilustracións de Xohán 

Ledo ao uso de fotografías e logo a 
obras pictóricas).

A continuación, exponse unha escol-
ma que contén algunhas das cubertas 
da obra de Carlos Casares, con infor-
mación sobre o ano de publicación, 
a editorial, a colección, o deseño, a 
imaxe da cuberta e, de ser o caso, a 
autoría da tradución. Déuselle énfase 
a aquelas obras con máis edicións e 
cambios no seu deseño, co fin de vi-
sualizar de unha soa vez a evolución 
sufrida nas distintas etapas.

VENTO FERIDO – WOUNDED WIND – VIENTO HERIDO / NARRATIVA BREVE COMPLETA

Ano: 1967 (1º ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Illa Nova)
Deseño e imaxe: Xohán Ledo

Ano: 1981 (3ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Narrativa)
Deseño e imaxe: Manuel Janeiro e 
Francisco Mantecón

Ano: 2004 (1ª ed.)
Editorial: Planet
Deseño: Gyn Rees
Imaxe: “Hawthorn tree” (Graham Brace)
Tradutora: Rosa Rutherford

Ano: 2015 (17ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col.: literaria / 
Biblioteca Carlos Casares)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: “Árbores no outono” (Egon 
Schiele)

Ano: 1993 (8ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Narrativa)
Deseño: Manuel Janeiro e Francisco 
Mantecón
Imaxe: “O nacemento de Venus” (Sandro 
Boticelli)

Ano: 2010 (1ª ed.)
Editorial: Punto de Partida
Deseño: Punto de Partida
Imaxe: “close up of a human skull with a 
hole in the bone” (Cristina Chirtes)

Ano: 2002 (14ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Literaria)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: “A morte de Procris” (Piero di 
Cosimo)

Ano: 2012 (1ª ed.)
Editorial: Libros del Silencio
Deseño: Nora Grossi e Enric Jardi
Imaxe: Alfonso Rodríguez Barrera
Tradutores: Xesús Rábade e Carlos 
Casares
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Ano: 1969 (1ª ed.)
Editorial: Galaxia 
(Col.: Illa Nova)
Deseño e imaxe: Xohán Ledo

Ano: 2004 (2ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Literaria / 
Biblioteca Carlos Casares)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: “Cartel da exposición da secesión” 
(Egon Schiele)

Ano: 1981 (5ª ed.)
Editorial: Galaxia 
(Col. Narrativa)
Deseño e imaxe: Manuel Janeiro e 
Francisco Mantecón

Ano: 1993 (1ª ed.)
Editorial: Trabe (Col. Incla interior)
Deseño: Trabe
Imaxe: “Contacto” (José María Navas-
cués, 1972) 
Tradutor: Xosé Miguel Suárez

Ano: 1975 (1º ed.)
Editorial: Galaxia 
(Col. Narrativa)
Deseño: Luis Mariño
Imaxe: Roberto Quintero

Ano: 2005 (10ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col.: literaria / 
Biblioteca Carlos Casares)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: “O dormitorio do artista” (Egon 
Schiele)

Ano: 2002 (1ª ed)
Editorial: Centro de Cultura Popular 
do Limia
Deseño: descoñecido
Imaxe: “´Antioquía´ para Antía (Manuel 
Figueiras)

Ano: 1984 (6ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Narrativa)
Deseño e imaxe: Manuel Janeiro e 
Francisco Mantecón

Ano: 2002 (1ª ed)
Editorial: Galaxia (Col. Literaria)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: Retrato de Albert Paris von 
Gütersloch (Egon Schiele, 1918)

Ano: 2003 (1ª ed.)
Editorial: Galaxia
Imaxe: Andrés Meixide

Ano: 2002 (9ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Literaria)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: Anxo do retablo da igrexa de S. 
Francisco de Tepotzotlán (México).

Ano: 2003
Editorial: Alfaguara
Deseño: Enric Satué
Imaxe: Retrato de Albert Paris von 
Gütersloch (Egon Schiele, 1918)
Tradutor: Carlos Casares

CAMBIO EN TRES  / O GALO DE ANTIOQUÍA

XOGUETES PARA UN TEMPO PROHIBIDO – XUGUETES PA UN TIEMPU PROHIBÍU
O SOL DO VERÁN – EL SOL DEL VERANO
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OS ESCUROS SOÑOS DE CLÍO – LOS ESCUROS SUEÑOS DE CLÍO
LOS OSCUROS SUEÑOS DE CLÍO – GLI OSCURI SOGNI DI CLIO

Ano: 1979 (1º ed.)
Editorial: Cerne 
(Col. Área Maior)
Deseño e imaxe: Carlos Delgado

Ano: 2006 (9º ed.)
Editorial: Galaxia
(Col. Literaria / Biblioteca Carlos Casares)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: “Amantes” (Egon Schiele)

Ano: 1984 (4ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Narrativa)
Deseño e imaxe: Manuel Janeiro e 
Francisco Mantecón

Ano: 1984 (1ª ed.)
Editorial: Alfaguara (Col. Nueva Ficción)
Deseño e imaxe: Enric Satué
Tradutor: Xesús Rábade Paredes

Ano: 1980 (2ª ed.)
Editorial: Cerne (Col. Minor)
Deseño: Xacobe Salom
Imaxe: gravado en madeira que ilustra a 
edición alemana do Decamerón (Ausburgo, 
1490)

Ano: 2004 (1ª ed.)
Editorial: Trabe (Col. Incla interior)
Deseño: Trabe
Imaxe: “Toos xuntos” 
(Rafael Coronel)
Tradutor: Pablo A. Martín

Ano: 2002 (8ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Literaria)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: Azulexos da igrexa de Dontato 
(Croacia)

Ano: 1989 (1ª ed.)
Editorial: Japadre
Deseño: Elisa D´Anna
Imaxe: “Sortilegio”
Tradutora: Giulia Lanciani
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ILUSTRÍSIMA – IL.LUSTRÍSSIMA – MONSEIGNEUR – HIS EXCELLENCY

Ano: 1980 (1º ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Narrativa)
Deseño e imaxe: Manuel Janeiro e 
Francisco Mantecón

Ano: 1981 (1ª ed.)
Editorial: Caralt
Deseño: Ubach
Tradutor: Basilio Losada

Ano: 1999 (11ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Literaria)
Deseño: Manuel Janeiro

Ano: 2014 (1ª ed.)
Editorial: Ker
Deseño: Xavier Vanvaerenbergh
Imaxe: “James Curley (1796-1889)” 
(Brady)
Tradutor: Michel Wagner

Ano: 1983 (2ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Narrativa)
Deseño e imaxe: Manuel Janeiro e 
Francisco Mantecón

Ano: 1993 (1ª ed.)
Editorial: Bromera (Col. L´Eclèctica)
Deseño e imaxe: Enric Solbes 
Tradutor: Josep Franco Martínez

Ano: 2004 (12ª ed.)
Editorial: Galaxia
(Col. Literaria / Biblioteca Carlos Casares)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: “Agonía”  (Egon Schiele)

Ano: 2017 (1ª ed.)
Editorial: Small Stations Press
(Col. Galician Classics – prose)
Deseño: Yana Levieva
Imaxe: Arquivo da Fundación Carlos 
Casares 
Tradutor: Jacob Rogers

OS MORTOS DAQUEL VERÁN – LOS MUERTOS DE AQUEL VERANO
UN POLBO XIGANTE

Ano: 1987 (1º ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Narrativa)
Deseño e imaxe: Manuel Janeiro e 
Francisco Mantecón

Ano: 1999 (11ª ed.)
Editorial: Alfaguara 
(Col. Alfaguara Hispánica)
Deseño e imaxe: Enric Satué
Tradutor: Carlos Casares

Ano: 2009 (5ª ed.)
Editorial: Galaxia 
(Col. Literaria / Biblioteca Carlos Casares)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: “A nai do artista durmida” (Egon 
Schiele)

Ano: 2000 (1ª ed.)
Editorial: Galaxia
Imaxe: Luis Castro Enjamio
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DEUS SENTADO NUN SILLÓN AZUL
DIOS SENTADO EN UN SILLÓN AZUL / DEU ASSEGUT EN UNA BUTACA BLAVA

Ano: 1996 (1ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col.: Literaria)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: “Vista dende unha ventá” 
(Vincent van Gogh)

Ano: 1996 (1ª ed)
Editorial: Alfaguara
Deseño: Enric Satué
Imaxe: Marga Puncel
Tradutor: Carlos Casares

Ano: 2005 (5ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Literaria / 
Biblioteca Carlos Casares)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: “Retrato de Johann Harms” (Egon 
Schiele)

Ano: 2001 (1ª ed.)
Editorial: Proa (Col. Beta)
Deseño: Miquel Puig
Imaxe: “Office in a small city” (Edward 
Hopper, 1953)
Tradutora: Lluïsa Soaz

A GALIÑA AZUL / LOLO ANDA EN BICICLETA

Ano: 1968
Editorial: Galaxia 
Deseño e imaxe: Alberto García Alonso 
e fillos (Trichi, Ilda, Mima)

Ano: 2002
Editorial: Galaxia (Col. Árbore) Deseño: 
Manuel Janeiro
Imaxe: Xan López Domínguez

Ano: 1984 (6ª ed.)
Editorial: Galaxia 
(Col. Tartaruga)
Deseño: Manuel Janeiro 
Imaxe: Alberto García Alonso e fillos 
(Trichi, Ilda, Mima)

Ano: 2002 (1ª ed)
Editorial: Galaxia / Editores Asociados 
(Col. Bambán)
Deseño: Claret Serrahima 
Imaxe: Manuel Uhía
(versións en castelán, catalán, valencián e vasco)

Ano: 1979 (3ª ed.)
Editorial: Galaxia 
Deseño e imaxe: Alberto García Alonso 
e fillos (Trichi, Ilda, Mima)

Ano: 2014
Editorial: Galaxia (Col. Árbore)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: Alberto García Alonso e fillos 
(Trichi, Ilda, Mima)

Ano: 1991
Editorial: Galaxia (Col. Árbore)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: Xan López Domínguez

Ano: 2007 (3ª ed)
Editorial: Galaxia (Col. Árbore)
Deseño: Fausto Isorna
Imaxe: Manuel Uhía
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AS LARANXAS MÁIS LARANXAS DE TODAS AS LARANXAS

O CAN RIN E O LOBO CRISPÍN / TORIBIO CONTRA O PROFESOR SMITH

Ano: 1973 (1ª ed.)
Editorial: Galaxia 
Deseño e imaxe: Luis Seoane

Ano: 2003 
Editorial: Galaxia (Col. Árbore)
Deseño: Hayat Husein
Imaxe: Luis Seoane

Ano: 1988 
Editorial: Galaxia (Col. Tartaruga)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: Luis Seoane

Ano: 2005 (2ª edición)
Editorial: Galaxia (Col. Árbore)
Deseño: Fausto Isorna
Imaxe: Pedro de Llano
(versións da 1ª ed. en sardo, catalán, 
castelán, vasco e bretón)

Ano: 1979 (2ª ed.)
Editorial: Galaxia 
Deseño e imaxe: Luis Seoane

Ano: 2004 (1ª ed.)
Editorial: Xunta de Galicia
(Col. Centro Dramático Galego)
Deseño: Permuy Asociados
Imaxe: Óscar Villán

Ano: 1993
Editorial: Galaxia (Col. Árbore)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: Luis Seoane

Ano: 1991 (1ª ed)
Editorial: Galaxia (Col. Árbore)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: Penélope Ares



157
~

D Í A  D A S  L E T R A S  G A L E G A S

ESCOLMA DE TRADUCIÓNS, ENSAIOS, GUÍAS, BIOGRAFÍAS E EDICIÓNS CRÍTICAS

Ano: 1972 (1ª ed.)
Editorial: Galaxia
Deseño: Gallimard
Imaxe: Antoine de Saint-Exupéry
Tradutor: Carlos Casares

Ano: 1998 / 1988
Editorial: Novatex / Harrap Columbus
Deseño: Vitruvio 30 / Jill Raphaeline
Imaxe: Instituto Nacional de Promoción 
del Turismo
Tradutor: Paul McGreal

Ano: 1975 (1ª ed.)
Editorial: Galaxia 
Deseño e imaxe: Xohán Ledo

Ano: 2006 (3ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Biblioteca Carlos 
Casares)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: “Parede de ventás” (Egon Schiele)

Ano: 1999
Editorial: Galaxia
Deseño: Manuel Janeiro

Ano: 1996 (1ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Árbore)
Deseño: Manuel Janeiro

Ano: 2004 (1ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Biblioteca Carlos 
Casares)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: “Vista de Krumau” (Egon Schiele)

Ano: 1984 (1ª ed.)
Editorial: Galaxia
Deseño e imaxe: Manuel Janeiro e 
Francisco Mantecón

Ano: 2005 (2ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Biblioteca Carlos 
Casares)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: “A arte non pode ser moderna, a 
arte é eterna” (Egon Schiele)

Ano: 1998 (1ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Literaria)
Deseño: Manuel Janeiro
Imaxe: “O espello de Venus” (Sir Edward 
Burne-Jones)

Ano: 1995 (1ª ed.)
Editorial: CaixaVigo
Deseño: CaixaVigo
Imaxe: Carlos Casares

Ano: 1981 (1ª ed.)
Editorial: Galaxia (Col. Conciencia de 
Galicia)
Deseño: Manuel Janeiro e Francisco 
Mantecón
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I.1. POESÍA

1963  “Verbas de espranza pra Rosalía”, Grial, nº 1, Vigo, 
pp. 99-100. 

 “Primeira lembranza”, Vieiros, nº 3, México
1966  “Poemas”, en Grial, nº 13, Vigo, pp. 341-342. 
 “Poema de emerxencia pra Antonio Machado”, en 

Antonio Machado na nosa voz: homenaxe a Machado, 
Instituto de Estudios, Seucións de Publicaciós, Círculo 
de las Artes de Lugo.

1969  “A Ernesto Che Guevara”, en Poemas al Che, José Bat-
lló, Barcelona.

1971  “Elexía a Luis Cernuda”, en Poetas gallegos de post-
guerra, (ed. bilingüe), edición de Basilio Losada, 
Ocnos, Barcelona.

 “Elexía a Luis Cernuda”, Fablas: revista de poesía y 
crítica, nº 25, p.28.

 “Amemos, en Poetas gallegos de postguerra, (ed. bilin-
güe), edición de Basilio Losada, Ocnos, Barcelona.

1974  “Elegía a Luis Cernuda”, en Literatura Gallega. Tesoro 
Breve de las Letras Hispánicas, vol. VII, Madrid, Magis-
terio Español, p. 217.

1976  “A Ernesto Che Guevara”, en Poemas al Che, José Bat-
lló, Barcelona (versión facsímil da ed. de 1969)

B I B L I O G R A F Í A  D E

1998  “A Ernesto Guevara”, en 16 poemas galegos para 
Ernesto Che Guevara contra a súa morte (1967-
1973), edición coidada por Xesús Alonso Montero e 
Xosé María Salgado, Santiago de Compostela, Univer-
sidade de Santiago, Servicio de Publicacións e Inter-
cambio Científico, p. 51.

2004  “Poema de emerxencia pra Antonio Machado”, en 23 
poetas gallegos cantan a don Antonio Machado, Xesús 
Alonso Montero (ed,), Colección Hipocampo Amigo, 
poesía.

I.2. NARRATIVA

I.2.1. Relatos

1965  “Narraciós”, Grial, nº 7, Vigo, pp. 48-55 [Inclúe os 
relatos: “Cando cheguen as chuvias”, “Agarda longa 
ó sol”, “Monólogo” e “Diante do retrato”, -agás este 
último-, formaron parte do libro Vento ferido].

1967  Vento Ferido, Vigo, Galaxia.
 · Wounded Wind, versión inglesa de Rosa Rutherford, 

Gales, Planet, 2004.
 · Viento herido, versión castelá de Mónica Álvarez, 

Madrid, Punto de Encuentro, 2010.

Esta bibliografía é debedora do traballo de moita xen-
te, demasiada como para detallala sen esquecer a nin-
guén. Vaia pois, a toda ela, o noso profundo agrade-
cemento. Recolle a obra de Carlos Casares publicada 
en libros, revistas literarias, folletos académicos e edi-
cións conmemorativas, incluso esporádicas. Por motivos 
de espazo debemos prescindir dos artigos soltos publi-
cados por Casares na prensa xeral, así como dos textos 
de “A lecidia de ler” publicados en La Voz de Galicia 
entre o 5 de xaneiro de 1975 e o 4 de xuño de 1992, 

un nutrido corpus de crítica literaria que, sen embargo, 
pronto verá o lume por iniciativa da editorial Galaxia. 
Do mesmo xeito, quedan fóra as columnas de “Á mar-
xe” anteriores a xuño de 1992, que non tiñan periodi-
cidade diaria e que se remontan a 1982. Estas e outras 
colaboracións en prensa, irémolas recollendo nunha 
bibliografía máis ampla na páxina web da Fundación 
Carlos Casares, xunto coa bibliografía sobre o escritor, 
que levamos anos recompilando e pronto estará a dis-
posición pública.

I. TEXTOS E OBRAS LITERARIAS

Carlos Casares
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 · O conto “O xogo da guerra” foi traducido ao ita-
liano: “Il gioco della guerra”, en Racconti galeghi. 
Antoloxía do conto galego, trad. Danilo Manera, 
Roma, Millelire Stampa Alternativa, 1991, pp. 22- 25.

 · “O xogo da guerra”, foi publicado en Antoloxía 
do conto galego de medo, edición de Silvia Gaspar, 
Vigo, Galaxia, col. “Literaria”, 1996, pp. 117-122.

 · O conto “Cando cheguen as chuvias” foi traducido 
ao inglés: “When the rains come”, en VV.AA.: An 
Anthology of galician Short stories, ed. Bilingüe, trad. 
Kathleen March, Lewiston, New York, Edwin Mellen 
Press, col. “Hispanic Literature”, vol. 13, 1991, pp. 
102-109.

 · O conto “Vou quedar cego” foi traducido ao inglés: 
“I’m going to be blind”, trad. Tony Escasany, en 
Donaire, nº 11, noviembre, Londres, pp. 81-82.

 1970  “O lagarto de pedra”, (edición bilingüe, gallego-
castellano), El Urogallo, nº 3, Junio-Julio, Madrid, pp. 
62-67.

1972  ca. Tres historias eruditas para celebrar un nadal, 
edición bilingüe galego / castelán, contén os rela-
tos: “Vaasco Fernández de Buño”; “Pura Alonso de 
Orense”; e “Antonius Ludovicus Fandinus de Roma”. 
É unha edición non venal do diario La Región, de 
Ourense.

1979  Os escuros soños de Clío, Santiago de Compostela, 
Edicións do Cerne, col. “Área Maior”; (posteriormente 
en Galaxia, Vigo, 1ª edición, 1979).

 · Los oscuros sueños de Clío, versión castelá de Xesús 
Rábade Paredes, Madrid, Alfaguara, col. “Nueva fic-
ción”, 1984.

 · Gli oscuri sogni di Clio, versión italiana de Giulia 
Lanciani, Japadre Editore, L’Aquila, Roma, 1989.

 · Los escuros sueños de Clío, trad. al bable de Pablo 
Antonio Marín Estrada, Oviedo, Trabe, 2004.

 Algúns contos foron publicados por separado, en 
diversas versións:

 · O conto “O xudeo Xacobe” foi publicado en Anto-
loxía do conto galego. Século XX, edición de Alonso 
Girgado, Vigo, Galaxia, col. “Narrativa” nº 75, 1ª ed. 
1989, pp. 127-132.

 · “El judío Xacobe”, foi traducido ao castelán e publi-
cado en Antología española de literatura fantástica 
selección de Alejo Martínez, Madrid, Valdemar, 1992. 
pp. 533-538. [Tamén en edición de 1994, Madrid, 
Valdemar, col. “El club Diógenes”, serie Autores espa-
ñoles, pp. 409-413]. 

 · O conto “O republicano de Francelos” tamén foi 
publicado en El Correo Gallego, Santiago de Compos-
tela, 11-7-1997.

 · “Der Jude Jakob” e máis “Ein historisches Rätsel (“Un 
enigma histórico”) foron traducidos por Elke Wehr, e 
publicados como “Kleinere Europäische Literaturen-
Galicien” en Sprache im technischen Zeitalter, nº 32, 
März, 1994, 32, Jahrgang, Berlín, pp. 67-78.

1985  “La decisión del emperador”, El País, Madrid, 31-12-
1985, pp. 10-11. [Este relato tamén foi publicado en 

galego: “A decisión do emperador”, Dorna, nº 10, 
Santiago de Compostela, 1986, pp. 55-60.]

1988  “El suicidio de Jonas Björklund”, Ínsula, nº 495, 
Madrid, Febrero, 1988, p. 20. [tamén en Grial, “O 
suicidio de Jonas Björklund, nº 100, Vigo, 1988, pp. 
247-250.]

 · Tamén na antoloxía: Unha liña no ceo. 58 narradores 
galegos (1979-1996), Vigo, Edicións Xerais de Gali-
cia, 1996, pp. 129-132.

1994  O galo de Antioquía, Vigo, Ir Indo Edicións, col. 
“Contos do Castromil”, nº 29. [posteriormente, en ed. 
Galaxia, 2003].

1995  “Qué viejo estás y qué gordo”, en Cuentos de fútbol, 
selección e prólogo de Jorge Valdano, Madrid, Alfa-
guara, Col. “Extra Alfaguara”, Madrid, pp. 101-116.

1997  “Auf Wunder gebaut”, trad. de Elke Wehr, en Du, 
abril, Zürich.

1998  “Un pulpo gigante”, en Los mares de Iberia, vol. nº 4, 
col. “Los narradores y el mar”, Edita Sociedad Estatal 
Lisboa 98, Lisboa, pp. 85-100. 

2000  “Un polbo xigante”, en Das letras do mar, Publicación 
do XIV Festival Intercéltico do Morrazo, Edita Conce-
llo de Moaña, Moaña, 1998, pp. 22- 27. [inclúe CD 
coa lectura do conto polo propio autor, realizada na 
Real Academia Galega, o 27 de Oubtubro de 1999], 
Galaxia, Vigo.

 · Un Pulpo xigante, en Novos exercicios de estilo, Xosé 
María Dobarro Paz e Luciano Rodríguez, A Coruña, 
Universidade da Coruña Conselleria de Educación e 
Ordenación Universitaria, pp. 89-98.

 “El caballo”, en Cuentos de ciclismo, EDAF Narrativa, 
Madrid, pp. 43-51.

2012  Narrativa breve completa, Carlos Casares, traducións 
de Carlos Casaes e Xesús Rábade Paredes, Madrid, 
Libros del Silencio.

I.2.2. Novelas

1969  Cambio en tres, Vigo, Galaxia, Col. “Illa Nova”.
1975  Xoguetes para un tempo prohibido, Vigo, Galaxia.
 · Xuguetes pa un tiempu prohibíu, traducción al bable 

de Xosé Miguel Suárez, Oviedo, Trabe, col. n’Incla 
interior, 1993.

1980  Ilustrísima, Vigo, Galaxia.
 · Ilustrísima, edición de Manuel Rosales, Vigo, Galaxia, 

col. “Literaria Ensino”, nº 2, 2000. 
 · Ilustrísima, tradución castelá de Basilio Losada e 

prólogo de Torrente Ballester, Barcelona, ed. Luis de 
Caralt, col. “Biblioteca Universal Caralt”, serie novela, 
1981.

 · Il.lustrísima, traducción versión catalá de Josep 
Franco Martínez, Alzira/Valencia, Edicións Bromera, 
col. “L’Eclèctica”, 1993.

 · Monseigneur. Ou l’affaire du cinématographe, ver-
sión francesa de Michel Wagner, Héviller, Belgique, 
Ker éditions, 2014.
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 · His Excellency, versión inglesa de Jacob Rogers, 
Sofía, Bulgaria, Small Stations Press, 2017.

1987  Os mortos daquel verán, Vigo, Galaxia, 1987.
 · Los muertos de aquel verano, Madrid, Alfaguara, col. 

“Alfaguara Hispánica”, 1987 (traducción do propio 
autor). [Un fragmento do primeiro capítulo foi publi-
cado en La fuente que mana y corre, Madrid, Alfa-
guara, col. “Alfaguara Hispánica”, 1993, pp. 95-99].

1996  Deus sentado nun sillón azul, Vigo, Galaxia, col. “Lite-
raria” nº 138. [Un fragmento do primeiro capítulo, titu-
lado “O asalto”, foi publicado en El Extramundi y los 
papeles de Iria Flavia, Año I, nº 3, otoño 1995, Iria 
Flavia- Padrón, A Coruña, pp. 161-170]

 · Dios sentado en un sillón azul, Madrid, Alfaguara, 
1997 (tradución do propio autor).

 · Déu assegut en una butaca blava, Edicions Proa, Bar-
celona, 2001.

2003  O sol do verán, Vigo, Galaxia, col. “Literaria” nº 182.
 · El sol del verano, Madrid, Alfaguara (tradución do 

propio autor).

I.2.3. Outros textos literarios

1980  Coas raíces na terra, 18 figuras galegas, (caricatu-
ras de Siro López e textos de Carlos Casares), Vigo, 
Galaxia, “Serie escritores galegos”.

1981  “Seis retratos”, en La Universidad de Santiago de 
Compostela, edita Secretariado de Publicación da Uni-
versidade de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, pp. 183-188.

1992  “Recordo de Manolo Estremera, fiscal de paz”, en 
Contos da Xustiza, Vigo, Ir Indo Edicións, col. “Narra-
tiva”, pp. 59-65.

 “Evocación de Don Xan da Cova”, en Vida, obra e 
milagres de Xan da Coba, Vigo, edita Diario 16 de 
Galicia, Col. “Biblioteca de Autores Galegos”, pp. 
20-29.

1997  Vidas de Santos Galegos, Vigo, Galaxia, col. “Os 
minilibros de Galaxia”.

1998  O queixo, [Bieito Sabucedo], Vigo, Galaxia, col, “Os 
minilibros de Galaxia”.

 O gato, [Herminio Vallejo], Vigo, Galaxia, col, “Os 
minilibros de Galaxia”.

 O tren, [Luís Lamas], Vigo, Galaxia, col, “Os minilibros 
de Galaxia”.

2000  Biografía de Xan da Coba, Vigo, Galaxia, col. “Os 
minilibros de Galaxia”.

I.2.4. Obras de literatura infantil e xuvenil

1968  A galiña azul, Vigo, Galaxia.
1973  As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, Vigo, 

Galaxia.
1983  O can Rin e o lobo Crispín, Vigo, Galaxia, Col. “A 

chalupa”. 
 · El gos Tupí i el llop Crispí, versión catalá de Ángel 

Serra, Barcelona, La Galera, col. “La Xalupa”, nº 5.
 · El perro Rin y el lobo Crispín, versión castelá de Mª 

Victoria Moreno, Barcelona, La Galera, col. “La cha-
lupa”. Tamén está publicado na editorial Hyspamérica, 
colección “Te cuento” nº 13, Buenos Aires, 1986.

 · Rin eta Krixpin, versión en eúscaro de Joxantonio 
Ormazábal, Donostia, Elkar, col. “Txalupa saila”, nº 5.

 · Toupi ar c’hi ha Krispi ar bleiz, Kemper, edita An 
Here, 1989 (versión bretona de Beatris Jouin).

 · Su cane Rubinu e su lupu Crispinu, versión en sardo 
de Diegu Corraine, Nùgoro, Papiros, 1989.

1991  Este é Toribio, Vigo, Galaxia, Col. “Árbore/ Primeiros 
lectores”.

 Toribio contra o profesor Smith, Vigo, Galaxia, Col. 
“Árbore/Primeiros lectores”, nº 38.

 Toribio e o contador de contos, Vigo, Galaxia, Col. 
“Árbore/Primeiros lectores”, nº 44.

1992  Toribio ten unha idea, Vigo, Galaxia, Col. “Árbore/ 
Primeiros lectores”, nº 51.

1994  Toribio revoluciona o tráfico, Vigo, Galaxia, Col. 
“Árbore/ Primeiros lectores”, nº 69.

1996  Lolo anda en bicicleta, Vigo, Galaxia.
 · Lolo aprende a andar en bicicleta, en Os contos da 

campaña (2), VII Campaña de fomento da lectura, 
Santiago de Compostela, edita Xunta de Galicia, Con-
selleria de Cultura e Xuventude, Dirección Xeral de Cul-
tura. [Tamén foi publicado polo Consorcio de Editores 
Asociados, formado por Galaxia, La Galera, Bromera, 
Tandem, Elkar y Libros del Pexe, en la col. “Bambán”, 
nº 1, co título Lolo anda en bicicleta, Editores Asocia-
dos, 1996].

 · Lolo va en bicicleta, versión catalá de Jordi Vidal, 
Barcelona, La Galera, 1996.

 · Lolo anda en bicicleta, versión de Blanca Cassany, 
Barcelona, La Galera, 1998 e outra en Valencia, Tán-
dem, 1996.

 · Lolo bizikletan dabil, versión en éuscaro de Joxanto-
nio Ormazábal, Elkar, San Sebastián. 

 · La bicicleta de Lolo, versión catalá de Avel.li Llinac, 
Alzira, Bromera.
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1996  Ramón Piñeiro, Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, Dirección Xeral de Promoción Cultural, col. 
“Nosa Memoria” nº 9.

 Ramón Piñeiro [Video], con folleto Carlos Casares, 
Santiago de Compostela, Centro de Investigacións Lin-
guísticas e Literarias Ramón Piñeiro.

 Ramón Piñeiro, ed. Xunta de Galicia, col. “A nosa 
memoria”, nº 9, Santiago de Compostela.

1997  Ramón Piñeiro, Santiago de Compostela, libro e video 
editado polo Centro de Investigacións Lingüísticas e 
Literarias Ramón Piñeiro.

 A vida de Ánxel Fole, Vigo, Galaxia, col. “Árbore”.
1998  Un país de palabras, Vigo, Galaxia.
1999  Hemingway en Galicia, Vigo, Galaxia.

IV. ENSAIO

III. GUÍAS E ITINERARIOS

IV.1. OBRAS

1980  Curros Enríquez, Vigo, Galaxia, Col. “Conciencia de 
Galicia”, nº 2.

1981  Vicente Risco, Vigo, Galaxia, Col. “Conciencia de 
Galicia”, nº 5.

 Otero Pedrayo, Vigo, Galaxia, Col. “Conciencia de 
Galicia nº 6”.

1984  Conversas con Ánxel Fole, Vigo, Galaxia, Col. “Con-
versas”, nº 1.

1991  Ramón Piñeiro. Unha vida por Galicia, A Coruña, Fun-
dación Caixa Galicia.

1992  Fermín Bouza-Brey, ed. Real Academia Galega, San-
tiago de Compostela. 

1988  Santiago de Compostela, Madrid, Novatex, Col. 
“Todo bajo el sol/Guías turísticas”.

 · Santiago de Compotela, versión inglesa de Paul Mac-
Greal, London, Harrap Columbus, col. “Everything 
under the sun”.

1990  Ourense de agua e pedra, en colaboración con 
Manuel Sendón, Vigo, Ir Indo Edicións.

1995  Guía da provincia de Pontevedra: arte, cultura e gas-
tronomía, Vigo, Edita Caixa Vigo.

1998  Portos de Galicia: desde a A Guarda a Monte Louro 
[textos da primeira parte, Carlos Casares], Santiago 

de Compostela, Xunta de Galicia, Consellería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas e Vivenda.

2001  Olores e sabores do saber, fotografías de Xulio Xil, 
Vigo, Universidade de Vigo. 

2002  “A épica da extravagancia / La épica de la extra-
vagancia / The epic of quirkiness, en Galicia: nai e 
señora / madre y señora / mother and lady, Basilio 
Losada, Xavier Rodríguez Baixeras, Carlos Casares; 
fotografías, Tono Arias; prólogo, Estro Montaña, Vigo, 
Nigra Trea, pp. 156-176.

II. TRADUCIÓNS REALIZADAS POR CARLOS CASARES

1967  A voz dun pobo, traducción conxunta con Salvador 
García-Bodaño das letras das cancións do recital de 
Raimon na Universidade de Santiago en 1967, San-
tiago de Compostela, Departamento de Actividades 
Culturales de la Asociación de Estudiantes de San-
tiago.

1972  O principiño, [Le petit prince] Antoine de Saint-Exu-
pèry, Vigo, Galaxia.

1979  Eu son un neno, Miguel Ángel Pacheco, Madrid, 
Altea/ Sendoa, col. “Os primeiros libros dos nenos”.

 Eu son un peixe, Miguel Ángel Pacheco, Madrid, 
Altea/ Sendoa, col. “Os primeiros libros dos nenos”.

 Eu son un paxaro, Miguel Ángel Pacheco, Madrid, 
Altea/ Sendoa, col. “Os primeiros libros dos nenos”.

1983  A lúa, conto dos irmáns Grimm, Barcelona, Argos Ver-
gara, col. “O dragón bermello”.

 O rei Lear, según a obra de William Shakespeare, ver-
sión de José Luis Giménez Frontín, Barcelona, Argos 
Vergara, col. “O dragón bermello” nº 11.

 A cidade das estrelas, Mercé Company, Barcelona, 
Argos Vergara, col. “O dragón bermello”, nº12, 

 Transnocubernafres, Ester Jaume, Barcelona, Argos 
Vergara, col. “O dragón bermello”, nº 15.

 Kunka-ta, Ricardo Alcántara, Barcelona, Argos Ver-
gara, col. “O dragón bermello”, nº 16.

 Globo de lúa chea, Mercé Canela Garayoa, Barce-
lona, Argos Vergara, col. “O dragón bermello”, nº 18.

 ¡Que día máis negro!, Helena Rosa Trías, Barcelona, 
Argos Vergara, col. “O dragón bermello”, nº 21.

 O can e a anduriña, Ricard Creus, Barcelona, Argos 
Vergara, col. “Os libros da gata”.

 Bestiario fantástico, Joan Manuel Gisbert, Barcelona, 
Argos Vergara, col. “Os Libros da gata”.

1989  Os escaravellos voan á tardiña, María Gripe, Vigo, 
S.M., col. “Gran Angular”, nº 2, 1989. [Título oricinal: 
Tordyveln flyger i skymningen].

1998  O vello e o mar, Vigo, Galaxia, col. “Literaria” nº 155.
1999  Doménica, Gonzalo Torrente Ballester, Madrid, Espasa 

Calpe.
2000  La Bella Otero, Gonzalo Torrente Ballester, París, Raíña Lupa 

/ Consorcio de Santiago [francés: Ramón Chao e Ignacio 
Ramonet; galego: Carlos Casares; litografías: Bonifacio].
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2000  Biografía de don Juan de la Coba, Vigo, Galaxia, 
2000.

2001  A Vida do Padre Sarmiento, Vigo, Galaxia, col. Letras 
galegas.

2004  Conciencia de Galicia. Risco, Otero e Curros. Tres bio-
grafías, Vigo, Galaxia.

IV.2. OBRAS COMO EDITOR LITERARIO 
E EDICIÓNS CRÍTICAS

1975  Aires da miña terra / Manuel Curros Enríquez, (ed. 
crítica, introducción e notas de Carlos Casares), Vigo, 
Galaxia.

1979  Obras Completas de M. Curros Enríquez, recopi-
lación, introducción y notas de Carlos Casares, 
Madrid, Aguilar, Col. “Biblioteca de autores moder-
nos”, 1979.

1983  Aires da miña terra e outros poemas / Curros Enrí-
quez, introducción e notas de Carlos Casares, Vigo, 
Galaxia, col. “Biblioteca Básica da Cultura Galega”.

1987  Francisca Herrera Garrido. Vida e obra. Escolma 
de textos, edición, introducción e notas de Carlos 
Casares), A Coruña, Publicacións da Real Academia 
Galega.

1988  Ramón Otero Pedrayo: Vida e obra: Escolma de textos, 
introducción e escolma de Carlos Casares, A Coruña, 
Publicacións da Real Academia Galega.

1990  Antoloxía da novela curta, con introducción de Carlos 
Casares, Vigo, Galaxia.

1991  Homenaxe a Ramón Piñeiro, (coord.), A Coruña, Fun-
dación Caixa Galicia.

1992  Poesía Galega Completa / Curros Enríquez, Vigo, 
Galaxia, col. “Dombate” nº 20.

 “Un poeta trascendente”, limiar a Fermín Bouza-Brey, 
A Coruña, Publicacións da Real Academia Galega.

 Cartas para os amigos/Ramón Piñeiro; compilador e 
edirtor Carlos Casares], edición non venal, Santiago 
de Compostela, Colección El Correo Gallego, “Biblio-
teca 114”, nº 113, 1992, pp. 5-6.

1997  Ánxel Fole, escolma de textos, A Coruña, Publicacións 
da Real Academia Galega.

 “Vida e obra de Vicente Risco”, en Para ler a Vicente 
Risco, Vigo, Galaxia.

 Buciños, Ourense, Carlos Casares et al., Diputación 
Provincial de Ourense.

2002  Da miña acordanza. (Memorias/ Ramón Piñeiro), 
Galaxia / Fundación Caixa Galicia Galaxia, Vigo.

IV.2. ARTÍCULOS, PRÓLOGOS, RESEÑAS, 
ENTREVISTAS

1963  “Homenaxe a D. Fermín Penzol”, con Arcadio López 
Casanova. La Ibérica, Santiago de Compostela.

1965  “Sonetos da espranza presentida”, Grial, nº 10, Vigo, 
p. 494.

1966  “Os evanxelios en galego”, Grial, nº 11, Vigo, pp. 
103-104.

1972  “Primeira noticia de Martín Codax”, Grial, nº 37, 
Vigo, p. 337-338.

 “Apuntes pra un estudio da poética de Lamas Carva-
jal”, Grial, nº 38, Vigo, pp.469-474.

 “Carta abierta a Alianza Editorial”, Grial, nº 38, Vigo, 
pp. 487-490.

1973  “Leria con Eduardo Blanco-Amor”, Grial, nº 41, Vigo, 
pp. 337- 344.

1974  “El idioma, problema básico”, Reseña, Año XI, nº 73, 
Marzo, Madrid, pp. 10-11.

1975  “O meu Castelao primeiro”, Grial, nº 47, Vigo, pp. 
96-98.

1976  “Otero Pedrayo e o cenáculo ourensán”, Grial, nº 52, 
Vigo, pp. 188-191.

1978  “O desastre de 1898 e os escritores galegos”, discurso 
de ingreso na Real Academia Galega, Santiago de 
Compostela.

 “Prólogo” a Os camiños da vida. Novela en tres partes 
de R. Otero Pedrayo, Vigo, Galaxia, pp. 8-11.

1980  “GONZÁLEZ SUÁREZ-LLANOS, Camilo”, en Gran 
Enciclopedia Gallega, tomo 16, Gijón, Silverio 
Cañada Editor, p. 125.

 “NOS, Xeneración”, en Gran Enciclopedia Gallega, 
tomo 22, Gijón, Silverio Cañada Editor, pp. 219-221.

 “PIÑEIRO LÓPEZ, Ramón”, en Gran Enciclopedia 
Gallega, tomo 25, Gijón, Silverio Cañada Editor, pp. 
42-44.

 “El ensayo”, en “Literatura gallega”, Camp de l’arpa 
nº 75, Mayo, Barcelona, pp. 53-54.

 “Illa Nova”, en Galicia: 1950-1980, trinta anos de 
cultura, Vigo, Publicación conmemorativa do trinta ani-
versario da editorial Galaxia, p. 7.

1981  “Leria con Álvaro Cunqueiro”, Grial, nº 72, Vigo, pp. 
202-209.

 “A literatura galega moderna”, Vigo, Obra Cultural da 
Caixa de Aforros Municipal de Vigo, nº 18.

 “Prólogo” a Guía para pilla-las troitas, miñas señoras 
/ Juan José Moralejo Álvarez, Vigo, Edicións Xerais de 
Galicia.

1982  “Prólogo” a Álvaro Cunqueiro. Obra en galego 
completa. Narrativa, vol. II, Vigo, Galaxia, pp. 5-6. 
[reeditado en 1991].

1984  “O Risco anterior ó galeguismo”, Grial, nº 86, Vigo, 
pp. 412-427.

 “A Coutada, de Vicente Risco”, Grial, nº 86, Vigo, p. 509.
 “La demanda de libros en gallego, un reto para las 

editoriales” (mesa redonda), El Libro Español, nº 309, 
Marzo, Madrid, pp. 88-94.

1985  “Limiar” a Xente de hoxe / Quesada, Vigo, Galaxia.
 “Three writers from Galicia”, La Gaceta del Libro, Spe-

cial Edition Frankfurt Bookfair, Autumn, p. 25.
 “Manuel Prego o la pasión vital”, en Prego, (coord. ed. 

José Platero Paz), Ourense, Publicaciones de la Diputa-
ción Provincial de Ourense, pp. 15-21.

1986  “Rosalía, cien años después”, en Letras de España 
(1986), Madrid, Publicación del Centro de las Letras 
Españolas/Ministerio de Cultura, p. 132.



164
~

C A R L O S  C A S A R E S

1987  “Un libro sobre Fole”, Grial, nº 95, Vigo, pp. 63-67.
 “Un libro sobre Cunqueiro que non escribín”, Coorde-

nadas nº 3, pp. 40-41.
 “Un enigma na biografía de Curros”, A Nosa Terra, 

extra A Nosa Cultura nº 9, Vigo, p. 38.
1988  “Vida e obra de Ramón Otero Pedrayo” en Ramón 

Otero Pedrayo (1888-1976). Día das Letras Galegas 
1988, A Coruña, Xunta de Galicia, pp. 11-31.

 “Limiar” a Memorial de amor e morte, Manuel X. 
Pombo Sánchez, Santiago de Compostela, Velograf.

 “Galleguismos en Los Pazos de Ulloa”, en Estudios 
sobre Los Pazos de Ulloa, Marina Mayoral (coord.), 
Madrid, Cátedra, pp. 129-139.

1989  “O fenómeno Granta”, Grial, nº 101, Vigo, pp. 139-
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