
Nun TREN, eu cara a Santiago e 
unha fermosa moza, Kristina 
Berg, cara a Coruña, para embar-
car nun iate con destino á India; 
pero, repito, o amor aviva o inxe-
nio e díxenlle que non se podía 
pasar por Compostela sen visita-
la… e logo dun intenso e brevísi-
mo noivado, veu a voda e un 
tempo en Suecia que me permitiu 
coñecer a democracia e un mun-
do moi diferente. Namorado, con 
dous fillos e con destino en Can-
gas do Morrazo, a un ano de mo-
rrer o ditador, con obras publica-
das, con amigos, con todo o que 
se poda desexar.  

Si, unha vida plena: membro da 

Real Academia dende o 1978, o 

máis novo; deputado no primeiro 

Parlamento Galego, nas listas do 

PSOE, como independente; re-

dactor da Lei de Normalización 

Lingüística que se aprobaría por 

unanimidade; director de Galaxia 

dende 1984, con casa en Vilariño 

de Ramallosa, Nigrán… En fin, 

premios, recoñecemento, viaxes, 

todo me acompañou ata a madru-

gada do 9 de marzo daquel 2002, 

que partín para sempre, un día 

despois de entregar a última no-

vela O sol de verán que xa viu a 

luz postumente. Unha vida activa 

que me trae de actualidade neste 

2017.  

Nacinvos un 24 de agosto de 
1941, en Ourense, aínda que 
con só catro aniños fun para 
Xinzo, onde meu pai, Francis-
co Casares, exercía de mestre, 
e é por iso que a comarca do 
Limia, entre Sabucedo e Xin-
zo ou entre Lamas e Beiro 
sempre foi a patria da miña 
infancia. Unha e outra vez na 
miña obra retornei eses luga-
res tan queridos. Alí descubrín 
os nomes das cousas, afec-
cioeime a escoitar historias en 
Lamas cos avós paternos, xo-
guei ao futbol, vivín historias 
da guerrilla e mesmo houben 
afogar nas augas daquel río 
que os romanos chamaron do 
Esquecemento, sorte dunha 
curmá. E, o que son as cousas, 
uns anos máis tarde fun eu o 
salvador do meu irmán Xa-
vier. 

Con 11 aniños fun estudar ao 
seminario ourensán, impoñén-
dose o fervente catolicismo de 
Manolita Mouriño, miña nai, 
ao esceticismo e ideas liberais 
de meu pai, e despois de cinco 
anos de seminario, de férrea 
disciplina e rigorosa forma-
ción clásica fun ao instituto.  
De sempre me gustou a litera-
tura e a escrita e gañei un cer-
tame provincial de relatos cur-
tos. Aínda lembro cando 

Ogando Vázquez, profesor de 
literatura, me felicitou na aula e 
sobre todo que foi como coñecín 
a Risco, presidente do xurado. 
Logo pasei moitas horas de ter-
tulia  co mestre naqueles cafés 
literarios ou na súa casa de San-
to Domingo, inconsciente aínda 
de que estaba no lugar da redac-
ción da revista Nós, ou de todo o 
que alí se tramara do galeguis-
mo, nin siquiera escoitara en-
dexamais o nome de Castelao. A 
Vicente Risco, o histórico gale-

guista, uniume unha fermosa 
amizade que se prolongou ata o 
seu pasamento.  

Fun a Compostela  en 1961 cur-
sar Filosofía e Letras e conver-
tinme de inmediato nun dos es-
tudantes galeguistas que fre-
cuentaba as tertulias doutro mes-
tre e guía, Ramón Piñeiro, na 
súa biblioteca, arredor da “mesa 
camilla”.  Anos aqueles de acti-
vidade frenética, de resistencia, 
de loitas universitarias, de cafés-

tertulia, como o Cantábrico, co 
se apartado no 1º andar para fa-
lar e discutir de política, para 
aprender a lingua ou intercam-
biarmos libros prohibidos. A 
conversa daquela era a principal 
fonte de coñecemento e vaia se 
se conversaba. 

Como ensinante comecei en 
Viana do Bolo, onde acabarían 
expedientándome por unha xusta 
defensa dos menos favorecidos. 
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CARLOS CASARES. 

S INGULARIDADE 

DENTRO DA NOVA 

NARRATIVA GALE-

GA.  

Na súa xeración, Casares singularízase grazas 

á súa escolla en primeiro termo do compromi-

so coa realidade, para deixar nun plano secun-

dario as cuestións técnicas. Desde o inicio, 

con Vento ferido, aflora a vocación da comu-

nicabilidade, co fin de “dar un reflexo da 

realidade, e non dificultar a lectura, a com-

prensión dos textos” . Malia isto, tense insisti-

do en que a intención de Casares era participar 

no movemento rupturista iniciado por Rodrí-

guez Mourullo, a denominada“nova narrativa 

galega” . As obras son incluídas na “nova na-

rrativa” ao pouco de seren publicadas, atri-

buíndolles a estas obras un obxectivismo que 

casa mal coa subxectividade de narradores e 

personaxes de Casares. Mais non compartiu 

referencias nin modelos literarios con Mouru-

llo, Ferrín ou Queizán. Cuestionou a idoneida-

de desta etiqueta na medida en que “non se 

pode considerar nin xeración, nin escola, por-

que faltan os nexos”. 

Como narrador, Casares destacou de si mesmo 

dúas características. En primeiro lugar, a 

visión do mundo: “sub specie narrationis” . En 

segundo lugar, unha decidida vocación cara á iro-

nía, cara ao riso, así como a vontade de desdrama-

tizar; tamén a aposta polo realismo. Non gustaba 

do ton simbólico dos relatos de Mourullo e Mén-

dez Ferrín , para decantarse pola “literatura que 

falara da realidade” . Casares reiterou que prefería 

“falar do que coñecía”, para manifestar máis 

adiante: “así escribín Vento ferido, un pouco se-

guindo as miñas vellas tendencias e outro pouco 

en contraste co que se facía” . 

Pódese dicir que os eixos fun-

damentais da narrativa de Ca-

sares son a procura da comu-

nicabilidade e o realismo.  

Casares contribuíu á diversifi-

cación e vitalización do dis-

curso narrativo galego. Por-

fiou en defender a súa indivi-

dualidade e en desmarcarse 

da adscrición a un grupo ou 

tendencia (NNG), cuxa perti-

nencia cuestionou como escri-

tor e como filólogo. Por todo 

isto, non deixa de resultar paradoxal que nos ma-

nuais de historia da literatura Casares sexa situado 

nun grupo que el non só non recoñeceu, senón que 

contestou explicitamente. 



Amemos  
o tempo que turra de nós e que nos leva.  
Inda que o ceo está azul e non hai nubes  e 
non chove, sempre é cedo  
pra o froito que agardamos e non chega.  
 
Amemos a rosa porque é breve  
e ao tempo porque foxe e non se para,  
inda que á veira das horas, nas esquiñas,  
morran as verdades contra o vento  
i a noite seña un recendo podrecido  
das frores que chantamos pra salvarnos.  
 
Amemos  
as bocas que mancan ao bicalas,  
aos pianos que medran e non tocan  
e ás tardes fermosas que se acaban.  
 
Amemos  
inda que a espranza turre cara abaixo  
a vencellarnos sempre contra nuncas  
de campos sen aire e corazóns parados. 

No ano 1973 Carlos Casares e eu fixemos 

unha colaboración no xornal La Región, de 

Ourense: eu debuxaba a caricatura dun perso-

naxe de actualidade, e el poñíalle un texto. 

Durante dous anos saiu a sección «Con esta 

lupa», o primeiro espazo de política interna-

cional en galego. 

A comezos do 74 acordamos facer unha car-

peta conmemorativa dos 25 anos da Editorial 

Galaxia, que se cumprirían no 75, coas cari-

caturas e semblanzas das persoas que a crea-

ran; pero o proxecto non foi adiante porque 

el non escribiu os textos. Fíxenos eu no 80, e 

Galaxia conmemorou os 30 anos de existen-

cia cunha carpeta, que titulei «Coas raíces na 

terra», prologada por Casares, que veu pre-

sentala a Ferrol. Haberá quen recorde aquel 

acto en Caixa Galicia, no que Carlos provo-

cou as gargalladas do público durante sesenta 

minutos, contando anécdotas divertidas e 

maliciosas dos caricaturizados. Porque eso 

era o que máis lle gustaba a Carlos Casares: 

falar e facer rir, poñendo un chisco de sal e 

pementa no que dicía. 

Ao pouco de casar con Kristina Berg, viñe-

ron os dous pasar uns 

días en Ferrol, Rin a 

fartar coas anécdotas 

de Casares, e compren-

dín que cando as ado-

viaba ou argallaba, non 

mentía; facía literatura.  

Con Casares en Ferrol 
POR SIRO  

FERROL 19/05/2013   
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A Editorial Galaxia recompilou ao pouco tempo de falecer 

Carlos Casares os artigos publicados por este no xornal La 

Voz de Galicia. O espazo denominado ‘Á marxe’, 

esporádico a finais dos anos oitenta, fíxose diario a 

mediados do 1992, e desde o comezo os textos contan co 

estilo natural e coa prosa limpa que os farían tan valorados 

polos lectores. 

As columnas de Casares son de difícil clasificación, pois 

combina o xornalismo de creación e a opinión coa 

anécdota humorística, tan do gusto do seu autor. En 1992 

Casares deixou anotadas nesta sorte de caderno diario 

persoal as súas visións sobre temas do momento coma o 

atentado islámico no garaxe das Torres Xemelgas de Nova 

Iork (preludio do desastre que viría en 2001), o derrubo do 

pouco que quedaba do réxime soviético na URSS e ou a 

auxe da xenofobia en Europa. 

Por esta recompilación pasan personaxes como Lady Di, 

Woody Allen ou o ciclista Miguel Indurain, pero tamén 

amigos persoais como Gonzalo Torrente Ballester, Miguel 

Torga ou Celso Emilio Ferreiro. Ten Casares tempo para 

deterse en detalles cotiáns como os problemas dunha folga 

de transporte ou para dar saída a unha das súas paixóns, a 

innovación tecnolóxica. O lector acabará acompañando o 

autor nunha viaxe diaria que durará ata marzo de 2002. 

CARLOS CASARES XORNALISTA 



Hemingway en Galicia xorde, como 

explica o seu autor no prefacio, da 

sorpresa que sen�u Carlos Casares ao 

atopar mencións a Galicia na obra do 

Premio Nobel de 1953. Este interese se 

iniciou sendo el estudante en Compostela, 

e que o levou a preguntar a amigos ben 

informados, como Ramón Pieñeiro ou 

Ricardo Carballo Calero, pola procedencia 

de varias pasaxes nas que o autor 

norteamericano fala de lugares e 

paisanos galegos, en obras como For 

Whom the Bell Tolls ou Green Hills of 

Africa.Fascinárono o país, a súa natureza 

e, sobre todo, a cidade de San�ago de 

Compostela, onde pasou varias 

temporadas. Hemingway visitou tamén 

Ourense, Verín, A Coruña ou Vigo, en 

cuxos pescadores baseou a personaxe da 

súa inmortal The Old Man and the Sea. 
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ficase constancia ningunha no Seminario 

de Ourense, lugar en que este estudara 

daquela. Días atrás Riveiro Coello escri-

bía como o seu avó de Lamas, Herminio, 

tería influído de maneira importante no 

seu neto na hora da escrita. Manuela, a 

mai de Carlos, tamén lles dirixía aos 

meniños obras de teatro. El mesmo reco-

ñecía, refire Riveiro Coello, que non 

posuía dotes de actor e tiña moito medo 

escénico.  

As laranxas máis laranxas de todas as 

Talvez lle poida vir grande o apelativo 

“dramaturgo” ao noso autor, e non o 

dicimos por falta de calidade canto a 

aptitudes se refire, senón á súa escasa 

produción dramática, pois redúcese a 

unha única peza: As laranxas máis la-

ranxas de todas as laranxas. Caso dar 

por certo o afirmado por Ramón Lourei-

ro Carlos Casares teríalle confesado que 

aos quince anos tiña rematado catro ou 

cinco obras de teatro que chegaron a ser 

representadas. Pena, no entanto, que non 

laranxas é hoxe un texto canonizado 

no noso sistema literario. Estamos a 

falar dun clásico da nosa produción 

dramática infantil. A versión repre-

sentada polo CDG estaba orientada 

para rapaces de entre 4 e 12 anos. 

Certamente, procuráronse arquetipos 

que ultrapasasen as simples persona-

xes, unha sorte de clowns surrealis-

tas, mestura de xentes dunha aldea 

galega coas personaxes da Comedia 

dell'arte.  

CENTROS DE ENSINO 

IES Carlos Casares de Viana do Bo-

lo (Ourense). 

IES Carlos Casares de Vigo (Pontevedra).  

CEP Carlos Casares de Alxén (Salvaterra de Miño – Ponte-

vedra). 

CEIP Carlos Casares de Nigrán (Pontevedra).  

CEIP Carlos Casares de Xinzo de Limia (Ourense) 

Cátedra Carlos Casares do Campus de Ourense . 

PRAZAS E RECOÑECEMENTOS 

Praza carlos Casares no Esteiro, Ferrol 
Rúa Carlos Casares en Narón.  

A empresa de trans-

portes Castromil, que 

bau�zou vehículos da 

súa flota de autobuses 

con nomes de relevan-

tes persoeiros de Gali-

cia, dedicou un a Car-

los Casares. 

CARLOS CASARES DRAMATURGO (POR HENRIQUE DACOSTA) 


