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BIOBIBLIOGRAFÍA CARLOS CASARES 

Carlos Casares Mouriño naceu no ano 1941 en Ourense, 

cidade que deixaría unha fonda pegada na súa obra. 

Estudou Filosofía e Letras en Santiago de Compostela. 

Exerceu a docencia desde 1969, en Viana do Bolo, Bilbao, 

Cangas do Morrazo e Vigo. Nesta cidade faleceu o 9 de 

marzo de 2002. 

É xa tradición entre a crítica falar de dúas etapas na 

produción narrativa de Carlos Casares. Unha primeira, 

caracterizada no plano temático pola ambientación das 

obras no período franquista e a utilización de elementos 

autobiográficos, e no plano formal polo emprego de técnicas 

narrativas innovadoras (monólogo interior, ruptura 

temporal...). As obras máis representativas deste período 

son o libro de relatos Vento ferido (1967) e as novelas 

Cambio en tres (1969) e Xoguetes pra un tempo prohibido 

(1975), pola que recibiu o premio Galaxia e mais o Premio 

da Crítica española. 

Na segunda etapa, Casares abandona o experimentalismo 

formal e recupera formas tradicionais de contar, ao tempo 

que elimina as pegadas autobiográficas. Nas primeiras obras 

desta etapa recrea, tinxidos de humor e ironía, períodos 

históricos máis recuados no tempo: Os escuros soños de 

Clío (1979, Premio da Crítica galega) e a novela Ilustrísima 

(1980). Porén, nas súas últimas novelas, Casares voltou 

sobre a nosa historia recente, sobre o ambiente das vilas 

galegas na guerra e na posguerra: Os mortos daquel verán 

(1987) e Deus sentado nun sillón azul (1996). Como 

narrador ocupa un lugar indiscutíbel na historia da literatura 

galega. 

A Xunta de Galicia concedeulle o premio á creación cultural 

(1989). Colaborador habitual, durante 14 anos, da prensa 

coa columna "A marxe", en La Voz de Galicia, Casares 

recibiu tamén os premios de xornalismo "Fernández-

Latorre" (1983) e o "Julio Camba" (1995). Ingresou na Real 

Academia Galega en 1978, dirixiu a Editorial Galaxia, a 

revista Grial, e presidiu o Consello da Cultura Galega desde 

1996. 

A derradeira novela de 
Carlos Casares (2002) é 
unha historia de amor e 
morte; tamén, canto 
melancólico á beleza, á 
xuventude e á plenitude da 
vida; a enorme riqueza de 
O sol do verán reside no 
poder evocador das 
lembranzas e na 
capacidade do autor para 
compartilas. 

 

O pulo por acadar a 
verdade, a crítica do 
dogmatismo e das 
diversas formas de 
violencia opresora, son 
as forzas que 
inspiran Os mortos 
daquel verán (1987). 
A aparición do cadáver 
do boticario Ernesto 
Vilariño Dacal, morto 
supostamente en 
accidente ao comezo da 
Guerra Civil, pon en 
marcha unha 
investigación xudicial  



Ademais da súa condición de novelista, Casares 

cultivou a literatura para nenos con obras como A 

galiña azul (1968) ou a peza dramática As 

laranxas máis laranxas de todas as laranxas 

(1973, Premio "O Facho").  

 

A novela (1975) 
constitúe un retrato 
xeracional dun grupo de 
amigos na Compostela 
universitaria de fins do 
século XX. O círculo 
universitario no que 
Casares se moveu na 
súa época de estudante 
na universidade aparece 
aquí representado pola 
peripecia vital de Elías, 
que abrangue desde a 
súa infancia nunha 
pequena vila galega ata 
o seu tráxico final nunha 
triste pensión ourensá. 

Libros clásicos para o 1º ciclo da ESO 

A obra literaria de 
Carlos Casares iníciase 
en 1967 con Vento 
ferido. Nestes 12 relatos 
marcados pola 
violencia, a soidade e o 
fatalismo, abrolla a 
mirada, xa orixinal, 
tinxida pola necesidade 
de comprensión e o 
impulso solidario, do 
autor.  

 

Este 2º libro de relatos,  
publicado por 1ª vez en 
1979, foi Premio da Crítica 
en 1980. En 12 relatos,  
Carlos Casares faille guiños 
cómplices a Clío, a musa da 
Historia, cunha clara 
intención paródica. Estes 
contos introduciron na 
literatura galega un xeito 
distinto de tratar cousas 
como a historia, enxergada 
aquí como o resultado dos 
soños traxicómicos e 
malhumorados dunha musa 
imprevisible e algo 
excéntrica. 

Novelas para o 2º ciclo da ESO 

Ilustrísima  (1980) é un 
canto á bondade e á 
humanidade da xente e un 
alegato en contra do 
dogmatismo e da 
violencia. Situada nos 
primeiros anos do século 
XX, nunha pequena cidade 
galega que ben podería 
ser o Ourense natal de 
Casares, relata os conflitos 
entre un bispo intelixente e 
bo e algúns dos membros 
máis intransixentes da 
curia diocesana, 
enfrontados entre si por 
culpa da chegada do 
cinematógrafo. 

Libros de relatos para o 2º ciclo da ESO 

 

Damián Villalaín, 
amigo e colaborador 
de Carlos Casares, 
realiza neste libro 
un emocionante 
retrato de 
proximidade do 
escritor e editor 
homenaxeado no 
Día das Letras 
Galegas de 2017. 


