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Presentación 

Camiño Noia

Olivia Rodríguez

Dolores Vilavedra

En decembro de 2007 celebrouse en Ourense, vila literaria por definición, o Simposio In-

ternacional Carlos Casares, pasados xa cinco anos do seu pasamento, que non fixeran máis 

que pór claramente de manifesto o valor da súa obra literaria e a singularidade da súa 

persoanalidade humana e intelectual. O obxectivo da Fundación ao promover dito evento, 

e do Comité Organizador formado polas asinantes, profesoras das tres universidades ga-

legas, era pular o estudo das diversas facetas da obra casariana, do seu labor intelectual e 

da súa actividade na esfera pública galega ao longo de varias décadas. Así, ao relanzarmos 

o interese do ámbito académico internacional pola súa figura e a súa obra aspirabamos a, 

por unha banda, profundizar no coñecemento de determinados aspectos de ambas as dúas 

dimensións e, por outra, a suscitar o debate daquelas cuestións que máis o precisasen.

O programa do Simposio tentou reflectir a polifacecia casariana. Naturalmente, o pro-

tagonismo correspondeulle á súa obra literaria e, dentro desta, á súa produción narrativa, 

á que se lle dedicou unha mesa redonda na que participaron os profesores Xavier Carro 

(Universidade de Alacant) e Carmen Mejía (Universidade de Madrid), e varias comunica-

cións centradas nalgunhas das súas obras máis importantes, como as dos profesores da 

Universidade de Vigo Xosé Luís Sánchez Ferraces (que debullou Os mortos daquel verán) 

e Luísa Blanco (dedicada a O sol do verán); a de Eva Ocampo, que analizou os relatos de 

Vento ferido, ou a de Ana I. Carballal, da Universidade de Nebraska, que nos ofreceu novos 

parámetros de interpretación de Ilustrísima. O Casares xornalista non podía estar ausente 

do noso programa, e foron Iago Martínez e Xosé A. Neira Cruz os que nos achegaron a esa 
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faceta mentres que outras menos coñecidas como as de tradutor ou creador e promotor 

de literatura infantil e xuvenil foron obxecto dalgunhas achegas verdadeiramente escla-

recedoras: Xosé M. Dasilva centrouse no Carlos Casares tradutor de si mesmo, mentres 

que Blanca-Ana Roig trazou na súa conferencia un exhaustivo percorrido polas obras de 

Casares dedicadas aos máis novos, e Montserrat Pena analizou as súas estratexias pio-

neiras como editor nese ámbito. Pola súa banda, Arcadio López-Casanova evocou maxis-

tralmente a vida do escritor na súa etapa compostelá, un tempo de procura que ambos 

compartiron, e Manuel Forcadela diseccionou a relación entre ficción e ideoloxía na obra 

de Casares contextualizándoa no que nese mesmo plano estaba a suceder na narrativa ga-

lega das últimas décadas do século XX. Olivia Rodríguez conferenciou sobre un tema tan 

fundamental como é o da relación de Casares coa Xeración Nós e, finalmente, a amplitude 

de lecturas do escritor ficou de manifesto nas achegas de Teresa Bermúdez, centradas na 

narrativa europea do seu tempo, e de María Xesús Nogueira, dedicada a Cunqueiro.

No ámbito das actividades non académicas, o Simposio promoveu unha lectura dra-

matizada, ao coidado desa extraordinaria actriz que é Mabel Rivera, dunha selección de 

textos de O sol do verán. A velada, celebrada nun dos salóns do Liceo, foi un dos actos máis 

emotivos do programa. Tamén no Liceo, e no marco do programa de actividades do Sim-

posio, a Editorial Galaxia presentou neses días varios tomos de Á marxe, un proxecto en 

varios volumes cos que pouco a pouco se vai avanzando na compilación da obra xornalística 

completa de Casares.

Co afán de homenaxear ao escritor, e tamén de ampliar a difusión das contribucións pre-

sentadas e debatidas no Simposio, unha selección destas foi publicada no Anuario de Estudos 

Literarios Galegos 2007. Poñendo arestora todos os textos que finalmente puidemos arrecadar 

á libre disposición dos interesados na web da Fundación, cremos estar a dar un paso adiante 

fundamental na consecución dos obxectivos que nos fixaramos ao organizar o Simposio. 

Como ramo destas liñas, fique constancia da nosa gratitude ás diversas institucións 

que fixeron posible o desenvolvemento do Simposio, nomeadamente á Universidade de Vigo, 

pola cesións dos espazos no campus de Ourense onde se desenvolveron as sesións de tra-

ballo; e ao Liceo de Ourense, o outro fogar do escritor na cidade, que acolleu varias das 

conferencias plenarias e a lectura dramatizada. E por suposto, a Marcos Valcárcel, o noso 

guía no saudoso roteiro literario casariano que clausurou o Simposio, mestre e animador 

infatigable, sempre xeneroso para coa Fundación e coa lembranza de Casares.



Ecos e lecturas da narrativa
europea contemporánea
na obra de Carlos Casares 

Universidade de Vigo

María Teresa Bermúdez Montes 

Neste traballo ocuparémonos das dúas primeiras obras de Carlos Casares, 
aquelas que inauguran a súa carreira literaria, a colección de contos Vento fe-
rido e a novela Cambio en tres. Ambas foron redactadas e publicadas durante 
a etapa franquista, nunha época de represión e censura e, como contestación 
contra iso, de resistencia cultural galeguista. Ambas obras están consideradas 
unanimemente pola crítica como portadoras de valores de innovación. 

En relación con estas dúas obras, cómpre poñer de manifesto que Casares 
rexeitou en repetidas ocasións a súa adscrición a movemento ningún no ámbi-
to da literatura galega. E foi máis alá no cuestionamento dunha nova narrativa 
ao negar a vinculación dunha atmosfera de influencias compartidas por mem-
bros de xeracións próximas (Casares 1974-2000: 125). A opresión, a violencia, 
o alleamento, o absurdo son temas presentes en Vento ferido e en Cambio en 
tres, e para Casares débense máis á súa vivencia persoal e á súa óptica parti-
cular que a un espírito da época. Di: “Eu vivín nese ambiente de violencia e 
repugnábame. [...] Eu tiña un instinto contra isto, e supoño que de aí vén unha 
parte da miña literatura, dese desprezo cara ao dogmatismo” (Bermúdez 2002: 
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CXIII). En todo caso, resulta cando menos paradoxal que se insista en colocar 
a Casares baixo unha etiqueta (“nova narrativa galega”) coa que el mesmo non 
se identificaba.

1. A literatura na Europa da época
 

Perante o desolador panorama político e cultural da posguerra, non é de 
estrañar que os autores da Península orientasen as súas olladas á produción 
literaria estranxeira, e fundamentalmente a europea ou norteamericana. No 
interior do Estado español, a literatura, como a cultura, a política e a activi-
dade pública en xeral, sobrevivía nunha penuria absoluta, presa da censura, 
da escaseza de libros e da dificultade de acceso a eles (Asensio 1997: 10-11). 
A isto súmase que as traducións chegaban con dificultades, sometidas tamén 
ao férreo control censorial. Debíanse adoito a editoriais iberoamericanas 
(capitaneadas pola bonaerense Losada, logo aliada da barcelonesa Alianza) 
e soían resultar caras.

Neste ambiente, interesou moito a literatura italiana no contexto da Pe-
nínsula. Galicia non foi unha excepción, aínda que as olladas se inclinaban 
máis cara ás letras francesas e norteamericanas. A técnica predominante na 
literatura italiana foi o obxectivismo (isto é, a técnica “behaviorista”), pro-
cedente do xornalismo e de raíz norteamericana, logo adaptado á realidade 
italiana. Considérase, así, que “de feito, a literatura neorrealista —así como 
algúns documentos cinematográficos— intentou suplir unha prensa que non 
reflectía a realidade do momento; isto tamén será válido para España” (Asen-
sio 1997: 45). Dado o éxito do realismo obxectivista en Italia, algúns propuxé-
ronse adoptar o modelo, fundamentalmente “para encamiñar a denuncia que 
se impuxeron comunicar os novelistas fronte aos problemas sociais” (Asensio 
1997: 45). A medida que se coñecían os textos dos narradores italianos, fóron-
se atopando aspectos comúns entre a situación social da Italia dos anos trinta e 
a provocada pola ditadura franquista, co matiz de maior gravidade e dureza no 
caso do Estado español. De aí a asimilación da experiencia italiana no ámbito 
peninsular, que se debeu en parte a esas coincidencias históricas e circunstan-
ciais (Asensio 1997: 48). 
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Entre os autores italianos, os máis admirados foron Cesare Pavese1, Vasco 
Pratolini2 e Elio Vittorini3. Pavese escribiu sobre a actividade clandestina e a 
guerra partisana así como sobre a sociedade burguesa de posguerra, sempre 
con ollada profunda e crítica. 

Por outra banda, a penetración destes autores italianos (tradicionalmen-
te relacionados co neorrealismo4) supuxo ademais o reforzamento da pegada 
da literatura anglosaxona, e nomeadamente norteamericana, pois tanto Pave-
se como Pratolini e Vittorini mostraron un vivo interese por ela. A literatura 
norteamericana chegara na posguerra e achegaba un “realismo inquietante, 
unha percepción behaviorista do home, a escaseza das análises psicolóxicas, 
o monólogo interior e un narrador que, cando intervén, non é omnisciente” 

1 Cesare Pavese (1908-1950) foi autor dunha extensa obra, que abranxeu poesía e narrativa. 
En poesía, iniciou as súas publicacións en 1936 con Lavorare stanca, seguido posteriormen-
te por La Terra e la morte, Poesia del disamore e altri poesie, e Verrà la morte ed avrà i tuoi 
occhi (1951). Foi autor tamén de Feria d’agosto (contos, 1945), Dialoghi a Leucò (1947), Il 
Compagno (1947) e da triloxía La belle estate (1949) —composta por La belle estate (O belo 
verán, 1940), Il diavolo sulle colline (1948) e Tra donne sole (1949)—. Asinou tamén as novelas 
breves incluídas en Prima che il gallo canti (1948), as novelas Paesi tuoi (1941) e La luna e i 
falò (1950), considerada a súa obra mestra, así como o diario Il mestiere di vivere 1935-1950 
(1952).

2 Vasco Pratolini (1913-1991) foi autor de Il tappeto verde (1941), Via de‘ Magazzini (1942), 
Le amiche (1943), Il quartiere (1944), Cronaca familiare (1947), Cronache di poveri amanti 
(1947, gañadora do premio Libera Stampa), Mestiere da vaga (1947), así como da triloxía 
Una storia italiana, fresco histórico-narrativo integrado por Metello (1955), Lo scialo (1960) 
e Allegoria e derisione (1966). Como guionista cinemagráfico asinou diversos traballos, entre 
os cales figura Rocco e os seus irmáns, realizado por Luciano Visconti.

3 Elio Vittorini (1908-1966) cultivou o conto (Piccola borghesia, 1931) mais sobre todo a no-
vela (Il garofano rosso, 1933-34; Conversazione a Sicilia, 1941; Uomini e no; 1945; Il Sempione 
strizza l’occhio al Frejus, 1947; Le donne di Messina, 1949; Erica e i suoi fratelli la garibaldina 
(1956). En Diario in pubblico (1957) récollense as súas intervencións militantes e político-
culturais. Obra póstuma foi Città del mondo (1969).

4 O neorrealismo non constituíu unha escola, como tampouco o ía ser o nouveau roman, 
senón máis ben “un movemento ou unha tendencia, ás veces unha aspiración: o desexo moi 
estendido dunha literatura ‘realista’ que, enlazando co verismo decimonónico, representase 
a realidade italiana contemporánea, fose un instrumento nas loitas das masas populares […] 
e que se estruturase de forma accesible para un público máis vasto que o que ata entón fora 
destinatario da literatura italiana” (Petronio, G. (1990). Historia de la Literatura Italiana. 
Madrid: Cátedra, p. 981). Tradución nosa.
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(Allemand 1996: 14). Xa Cesare Pavese dera probas dun grande interese pola 
literatura anglosaxona e son detectables nas súas obras puntos en común con 
Scott Fitzgerald —e nomeadamente entre a novela O gran Gatsby do autor 
norteamericano e o relato La spiaggia (A praia) de Pavese— ou con William 
Faulkner —perceptibles na novela Paesi tuoi (A túa terra). Ademais de escoller 
para a súa tese de licenciatura a obra de Walt Whitman (1934), foi tradutor de 
Herman Melville, Gertrude Stein, John Dos Passos, John Steinbeck e Faulk-
ner, ademais de Daniel Defoe e James Joyce, entre outros. Elio Vittorini, pola 
súa banda, coordinou a monumental antoloxía de narradores norteamerica-
nos Americana, publicada en 1942, na que participou tamén Pavese. Vittorini 
—tradutor de D. H. Lawrence, Edgar Allan Poe, Hemingway e Faulkner— aco-
lleu claramente na súa obra literaria a pegada de Hemingway ou de Steinbeck, 
cos que mostrou ter sintonía de intereses: claridade, sinxeleza expresiva, rea-
lismo. Xa que logo, os ecos dos narradores italianos de posguerra supoñen os 
ecos indirectos dos grandes autores norteamericanos. 

Noutra orde de cousas, a filosofía existencialista marcou o clima intelectual 
europeo das décadas centrais do pasado século. O existencialismo proclamaba 
a primacía da existencia sobre a esencia e establecía a total liberdade do ser 
humano, condenado a ser libre nun universo sen referencias. A angustia nacía 
da consciencia da propia liberdade, da obriga de escoller e da consciencia da 
imprevisibilidade última do pensamento, dado que nada está predeterminado. 
O ser humano atópase só e perdido no mundo, con plena consciencia da súa 
caducidade: chega así a vivencia do absurdo, a decepción e a desesperación do 
individuo, repleto de interrogantes sen resposta. Esta concepción da existencia 
resultaba perfectamente axeitada para reflectir a crise do home e da sociedade 
contemporánea.

2. Casares como narrador. Vento ferido e Cambio en tres

No que se pode considerar unha autopoética, Casares destacou de si mesmo 
en calidade de escritor unhas características ben definidas. En primeiro lugar, 
a visión do mundo: “sub specie narrationis” (Casares 2003: 273). En segundo 
lugar, unha decidida vocación cara á ironía, cara ao riso, a vontade de desdra-
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matizar, o rexeitamento “instintivo polo dogmático e serio”; a preferencia polo 
“vidro transparente” fronte ao “vidro coloreado” como filtro para ollar a reali-
dade e presentala na literatura ou, dito doutra maneira, a aposta polo realismo. 
Esta vocación tena afirmado ao logo de toda a súa a vida, practicamente en 
todas as súas intervencións. Non gustaba do ton simbólico dos relatos de Ro-
dríguez Mourullo ou de Méndez Ferrín (Calvo 2003: 24), para decantarse pola 
“literatura que falara da realidade” (Casares 2003: 267). Casares reiterou que 
prefería “falar do que coñecía, da vida real”, para manifestar máis adiante: “Así 
escribín Vento ferido, un pouco seguindo as miñas vellas tendencias e outro 
pouco en contraste co que se facía” (Calvo 2003: 122).

Como se apuntou, o obxectivo desta achega é pescudar as pegadas que o 
coñecemento da literatura europea da época deixaron en Vento ferido e en 
Cambio en tres. Desenvolveremos a continuación unha breve caracterización 
das obras que imos tratar.

A) Vento ferido (1967). A obra vai encabezada por unha cita que constitúe 
unha declaración de intencións, pois adianta e informa xa do lugar central con-
cedido á figura do personaxe e á trama. Referímonos á frase inaugural, asinada 
por Cesare Pavese: “Calquera que pasa ten un rostro e unha historia”. Aínda que, 
noutra ocasión, o propio Casares reivindicara5 o influxo de Heming way nesta 
colección de contos e recoñecese o de Pavese sobre todo en Cambio en tres, o 
certo é que a pegada do escritor italiano déixase sentir con forza na meirande 
parte destes contos e, en xeral, no espírito que os preside.

B) Cambio en tres (1969). Neste caso, a novela vai precedida por unha cita 
do escritor francés Louis Aragon: “A noite nunca ten a longura que un quere”. 
Este autor pioneiro e impulsor das vangardas, que foi cultivador da “novela 

5  “Na primeira, Vento ferido, hai unha narrativa na liña de Hemingway, mentres que en Cam-
bio en tres é posible atopar elementos máis ben próximos a Cesare Pavese” (Bermúdez 2002: 
CVII).



16

María Teresa Bermúdez Montes 

surrealista”, incorporouse en 1930 ao realismo socialista e asinou unha serie 
de novelas6 que constitúen retratos realistas da Francia da época. O paratexto 
dános, xa que logo, a clave do realismo comprometido que determina o signo 
baixo o que se presenta a novela. E resulta tamén acaído que a cita encabece 
unha novela na que se dá un achegamento ao inconsciente (como testemuña 
a presenza do monólogo interior), na medida en que non se pode entender o 
surrealismo (que Aragon representa) sen a exploración do subsconsciente que 
a psicanálise propiciou.

Respecto da obra, esta foi a caracterización que o propio autor fixo, en re-
lación coas afinidades e filiacións que recoñece: “En Cambio en tres nótase 
tamén a pegada do existencialismo. [...] Tamén hai influxo do neorrealismo, 
aínda que en realidade eu non me atopaba moi próximo á orientación dun 
Alberto Moravia, senón a Vasco Pratolini, moito máis. Pratolini é un autor que 
eu apreciaba moito entón, na súa narrativa realista e social” (Bermúdez 2002: 
CVII).

3. As conexións cos autores europeos. Afinidades, ecos, matices
3.1. Os autores italianos: Cesare Pavese

Sen dúbida, existe un absoluto consenso da crítica á hora de destacar a vontade 
de facilitar o acceso aos textos e á comunicación como un dos “dous aspectos 
que caracterizarán moi marcadamente a escrita casariana: [por unha banda] 
a recreación de mundos recoñecibles, próximos e concretos (e non fantásticos 
ou simbólicos), e [por outra] a vontade de saír dun círculo reducido de lectores 
militantes para achegarse a un público amplo” (Monteagudo 2003: 24).

Como se ve, o eixo fundamental da narrativa de Casares é a procura da 
comunicabilidade e o realismo. Neste sentido, no que se refire á busca da cla-

6 Louis Aragon (1897-1982) foi autor, no eido da narrativa, de Les Clôches de Bâle (1934), Les 
Beaux Quartiers (1936), Les Voyageurs de l’Impériale (1942), Aurélien (1945) e La Semaine 
Sainte (1958).
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ridade e da efectividade da expresión na literatura podemos atopar un punto 
en común fundamental con Pavese7, quen tiña unha intensa preocupación por 
dar acceso á cultura ao pobo, ou dito doutro xeito, unha vocación profunda 
por facer accesible a cultura a todas as capas sociais, e especialmente a aque-
las tradicionalmente desfavorecidas. Escribiu o autor italiano no seu diario (Il 
mestiere di vivere [O oficio de vivir]) xa rematada a II Guerra Mundial, en 1948: 
“Agora o problema consiste en superar o privilexio —servil— de que gozamos 
e non ‘ir cara ao pobo’, senón ‘ser pobo’, vivir nunha cultura que teña raíces no 
pobo”.

Pavese e Casares expuxeron formulacións sobre a súa concepción da escrita 
literaria que achegan a ambos autores. Así, se escribir, para Pavese, non con-
sistiu en “efectuar unha copia naturalística do real, nin en penetrar mediante 
a indagación psicolóxica nas regañas máis escuras do carácter dun personaxe, 
senón en sementar ao longo do relato unha serie de ‘sinais’ que evidenciarán 
un significado conceptual distinto ao que se cre ver a primeira vista” (Carrera 
1998: 46), pola súa banda, Casares declaraba que “tendía máis a conta-las cou-
sas que a analizalas ou reflexionar sobre elas, e levábao a cabo sempre cun certo 
sentido poético, lírico” (Calvo 2003: 121). Certamente, Pavese foi un mestre da 
técnica da insinuación e da suxestión pola memoria, de xeito que non describe 
a realidade senón que a suxire. Tamén Casares refuga as descricións exhausti-
vas, polo que podemos falar dun encontro neste punto.

En relación co realismo, atópase a inclusión de elementos autobiográficos no 
discurso narrativo. No relativo ao autobiografismo, ou mellor dito, á reelabo-
ración literaria de vivencias, tanto Pavese como Casares utilizan observacións 
persoais e experiencias máis ou menos impactantes como materia prima das 

7 Os estudosos destacan neste autor a súa sobriedade expresiva, o recurso á suxestión, e unha 
“constante preocupación polos problemas esenciais do ser humano”, tanto existenciais como 
sociais (Antonio Martínez Menchén, apud Asensio Solaz 1997: 297). Salientáronse tamén 
como características da escrita de Cesare Pavese a sensiblidade para crear un clima físico, a 
capacidade para cargar de sentido un diálogo banal, a potenciación do xesto humano, a arte 
da elipse, os finais abertos ou interrompidos (Mainer, J. C. (1991). “Sólo una cabeza rapada”. 
El Sol, 12-IV-1991).
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tramas das súas obras. Aprovéitanse espazos, escenarios reais e paisaxes da in-
fancia. Así e todo, non se deu en Casares a interrelación vida-obra que foi tan 
intensa no caso de Pavese.

Sen dúbida, a atención á figura do personaxe supón un aspecto compartido 
de xeito claro tanto polo narrador italiano como polo galego. Neste sentido, 
destaca a importancia fundamental concedida á figura do personaxe nos rela-
tos que integran Vento ferido.

En correspondencia con esa proximidade co personaxe, no plano técnico 
Pavese non describe desde o alto (isto é, non emprega a omnisciencia): sér-
vese dos diálogos ou do achegamento á conciencia do personaxe. Adoitaba 
empregar a primeira persoa do singular e do plural, a terceira persoa e tamén 
o diálogo, que axudaba á presentación directa e á individualización do per-
sonaxe. E, no relativo á voz narrativa, Casares en Cambio en tres sérvese da 
alternancia no uso da primeira e terceira persoas co estilo indirecto libre e co 
estilo directo. Deste xeito o narrador mantense sempre próximo á conciencia 
dos personaxes, na procura da humanidade e da intimidade do eu. Para isto 
válese da voz e da perspectiva do narrador-testemuña (Lisardo), nunha visión 
que se ve completada pola presenza doutros puntos de vista. Pola súa banda, 
os contos de Vento ferido están construídos por medio do estilo directo e dos 
diálogos, que poñen en primeiro termo aos personaxes, cunha notable presen-
za do monólogo8.

8 O monólogo é unha das achegas fundamentais na renovación discursiva, como se mani-
festa en “O xogo da guerra”, “Coma lobos”, “Monólogo”, “A capoeira” e “Vou quedar cego”, 
onde o discurso narrativo se achega ao monólogo interior (Forcadela 1993: 114). Presididos 
polo realismo e a renovación discursiva, apreciáronse nos contos as situacións de violencia 
absurda e fatal, a falta de sentido da vida, o alleamento, a animalización e cousificación da 
natureza humana, así como preocupación tecnicista, a ruptura temporal e o emprego de 
diferentes voces narrativas como elementos integradores. Por outra banda, a localización 
concreta de personaxes, tempo e espazo e a concreción das anécdotas expostas, de carácter 
realista, individualizan a obra e o estilo do autor. Dada a conciliación de realismo coa presen-
za do subsconsciente e o monólogo interior, púxose de manifesto nesta obra a presenza de 
“obxectivismo cargado de subxectividade” (Noia 1992: 137).
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En “Monólogo” e en “Coma lobos” prima o monólogo interior para ex-
presar unha crítica ás inxustizas e desigualdades sociais, así como a represión 
política que impide falar en voz alta dese tema.

A Pavese non lle interesan as grandes representacións históricas, senón os 
“anacos de vida” (Carrera 1998: 52) que reflicten o que interesa dos personaxes 
que observa. En consonancia con isto, no plano técnico sérvese da elipse tem-
poral (como Casares en “A rapaza do circo”, por exemplo, ou en “A tronada”, 
cunha paréntese temporal representada tipograficamente por medio dun espa-
zo de varias liñas, pola que se omite o relato do suicidio).

O verán e a calor mortal están presentes na maioría dos relatos de Ven-
to ferido (“A tronada”, “O xogo da guerra”, onde se le: “Ademais ía calor e na 
casa no verán non se para coas moscas”), como na maioría das narracións de 
Pavese (desde O demo nos outeiros ata A lúa e as fogueiras). O ton fatalista 
do narrador-protagonista, que actúa movido por forzas alleas a el e invoca 
sen cesar a calor (e as moscas), vincula o conto con Camus. Certamente, ese 
ambiente abafante e a insistencia en salientar a influencia desa sensación no 
comportamento acolle ecos d’O estranxeiro. A violencia xunto coa calor está 
presente ademais en “A capoeira”, “Monólogo”, “Xudas” ou en menor medida 
en “Vou quedar cego”.

Tamén en “Agarda longa ao sol” resulta abafante a atmosfera, presidida pola 
calor que contribúe a intensificar as sensacións dos personaxes e, neste caso, a 
tristura. A presenza constante da calor en Pavese trae aparelladas sensacións 
de abafo, de pesadez, de impotencia e de cansazo, que como veremos emparen-
tan tamén a Camus e a Casares.

A identificación do verán como elemento positivo, como tempo de luz e 
esperanza da que botaba man Pavese en O belo verán recóllese en “Aparecerá 
pola esquina” (“E non lle quedará nin a pequena esperanza de que chegue o 
verán”), aínda que integrada nunha trama diferente.

Maniféstase o interese pola terra ligada ao home que a traballa, e pola po-
sesión. En “A tronada”, o relato céntrase no personaxe que sente as tormentas 
e que acaba suicidándose. Desenvólvese nun espazo rural e nun ambiente de 
calor asfixiante que emparenta o relato con Pavese, pola importancia concedi-
da á conexión coa terra. A ameaza de destrución das colleitas cúmprese, pois 
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a saraiba arrasa os cultivos de trigo completamente. Outra característica do 
universo narrativo do italiano que podemos atopar en Casares é a exposición 
dunha visión da ruralidade sen ruralismo: incorpora e trata literariamente a 
vida dos rapaces no campo, froito da súa vivencia persoal que o situara na in-
fancia a cabalo entre campo e cidade. Evidencia isto un punto en común máis 
entre ambos os dous autores.

A narrativa do italiano testemuña un grande interese pola infancia. Inda-
gar na infancia á luz da psicanálise permitíalle, por unha banda, descubrir os 
propios mitos e, por outra, cobrar conciencia do propio destino. A conclusión 
de Pavese respecto ao devir individual é que os esquemas do comportamento 
futuro se fixan na infancia: logo repítense inexorablemente na idade adulta9. 
No tratamento da infancia coinciden sen dúbida Pavese e Casares, aínda que 
este non compartise necesariamente a preocupación polo mito do primeiro. 
Non obstante, si acolle Casares a análise do inconsciente, daquilo “primitivo e 
salvaxe” (“O xogo da guerra”, por exemplo). Abundan os personaxes infantís, 
centrais desde “O xogo da guerra” (onde se empregan alcumes —Zalo, Rata, 
Cachorro— do universo infantil), “A rapaza do circo”, “O outro verán”, “Xudas” 
ou “Vou quedar cego” de Vento ferido, ata Cambio en tres. 

Entre os contos de Pavese pódense atopar algúns que comparten motivo 
con relatos de Casares. Así, por exemplo, o desamor, a espera inútil, o amor 
non correspondido e a decepción amorosa que desenvolveu Pavese en moitos 
dos seus relatos (“Primeiro amor”10, O belo verán) trátanse en “Aparecerá pola 
esquina”, “O outro verán” ou “A rapaza do circo”. 

9 Polo tanto, cría na imposibilidade da liberdade, de progresar, na medida en que se está 
atrapado nun círculo: de aí a traxedia dos personaxes condenados á repetición dos mesmos 
xestos (Carrera 1998: 37-38).

10 “Primeiro amor” de Pavese trataba dun mozo que descobre na irmá dun amigo o primeiro 
amor (de carácter platónico dado que non é correspondido) e da dor ao descubrir que hai 
outros. Así e todo, non se dá en Casares a misoxinia de Pavese. En todo caso son minoría 
as personaxes ou protagonistas femininas, agás en “O outro verán” ou “A rapaza do circo”.
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3.2. Outros autores italianos. Pratolini e Vittorini

En Cambio en tres, Casares presta atención á problemática socio-económica da 
época (emigración) e a cuestións de carácter político: a denuncia da opresión 
da ditadura ou a alusión aos feitos da Guerra Civil. Esta última quedara paten-
te en “Coma lobos”, ou en “Monólogo”, de Vento ferido, e tamén en “Xudas”, 
de xeito máis lateral11. Foi precisamente o relato “Coma lobos” (no que se de-
nuncia a covardía da xente e o medo que pode provocar a maquinaria opresiva 
dun réxime ditatorial) o que espertou as iras da censura, que ordenou retirar 
o libro. Todo isto mostra unha sintonía xeral co interese pola problemática 
social de Pratolini, Vittorini e Pavese, na narrativa italiana. O mesmo Casares 
expresou o seu interese pola literatura social (Calvo 2003: 24), aínda que es-
tablecendo matices: se ben a aceptaba “nos seus postulados éticos”, refugábaa 
“literariamente” (Calvo 2003: 125). De feito, pódese considerar que, no caso de 
Casares, o interese social precisa da figura concreta dun personaxe, do filtro 
dun individuo, do seu drama a escala humana para abrollar con forza e para 
acadar forza expresiva.

Tamén en Cambio en tres hai unha mención aos “roxos”, que nesta ocasión 
non foi obxecto dos ataques da censura: “Iso debeu ser que alguén a perdeu 
cando a guerra, seguro, pois o meu pai di que alí tiveron os roxos escondida 
dinamita e municións” (Casares 1969: 35). A importancia da análise e da de-
nuncia social en Cambio en tres (nun espírito que impregna o conxunto da 
produción casariana, marcada polo compromiso coa comunidade) remítenos 
a Vasco Pratolini. Tanto Pratolini como Vittorini atenderan á transformación 
revolucionaria do mundo desde un marxismo máis ou menos afastado da 
ortodoxia. Pratolini caracterizárase polo rexeitamento do elitismo e do xei-
to hermético de escribir que primaba na Italia da época, para decantarse por 

11 Tócase claramente o tema político: “Ao Tomás queríanlle mal porque era republicano. Un 
día levárono ó cárcere porque lle dixo a un garda que lle quería bater: ‘¡Viva la igualdad!’” 
(Casares 1967: 70).
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un retrato realista das clases populares en escenarios provincianos, cun estilo 
sinxelo.

Retómase en Cambio en tres unha imaxe xa explorada nun dos contos de 
Vento ferido: “Cando saia de aquí, será unha mosca perfectamente desenvol-
vida, unha mosca coa que alguén poderá xogar á guerra nos lavabos da vida” 
(Casares 1969: 63). Este motivo pode recoller resonancias pavesianas pois 
na novela A lúa e as fogueiras lese o seguinte, posto en boca do protagonista: 
“Teño visto pobreza en todas partes —dixen—. Hai países nos que as moscas 
viven mellor que as persoas. Pero non é abondo con ser pobre para sublevarse. 
A xente necesita un empuxón”12. En Cambio en tres exponse a “solución” á 
galega, diametralmente oposta á rebelión: a emigración, válvula de escape pro-
mocionada polo poder público para evitar conflitos internos, ou dito doutro 
xeito, para neutralizar o perigo dunha sublevación contra as penosas condi-
cións de vida.

3.3. A pegada do existencialismo

Malia que algúns autores, como X. L. Franco Grande, negan rotundamente a 
pegada do existencialismo no ambiente intelectual galego13, tanto a atmosfera 
como a actitude vital dos personaxes dalgúns relatos de Casares remite a un 
certo parentesco co existencialismo. Sen que iso implique un seguimento total 
nin un coñecemento profundo del por parte dos autores galegos novos, resulta 
perceptible que se manifestou unha sintonía na presentación e no tratamento 
de situacións (como a angustia, a soidade, a ausencia de dominio sobre si mes-
mo...), aínda que fose apenas como “espírito de época”. 

12 Pavese, Cesare (1950). La luna e i falò. Torino: Einaudi, p. 30. Tradución nosa.

13 “Se algún pesimismo existencial pode atoparse naquela xeración, é pura coincidencia, pose 
ou retórica. [...] Tal influencia non existiu, nin individual nin colectivamente” (Franco 
Grande 1985: 182).
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3.4. Ecos e paralelismos con Albert Camus. Humanismo e expresión 
literaria

En todo caso, consideramos que as narracións de Casares participan en 
maior medida do humanismo e da filosofía do absurdo representadas pola 
liña de Albert Camus14. Casares non perdeu a ocasión de deixar constancia do 
impacto que lle causara a lectura de Camus “desde o punto de vista da sensi-
bilidade humana” (Calvo 2003: 24). Con este autor compartiu Casares o inte-
rese polo conto e polas formas breves da narración, que tamén o emparentaba 
con Pavese, como sinalou el mesmo: “O xénero que máis me ía era, pois, o 
relato breve, e lin moitos (Hemingway, Camus, Cesare Pavese, Vittorini...)” 
(Calvo 2003: 24).

A obra contística de Albert Camus é quizais menos coñecida que a súa 
novelística (caracterizada así mesmo polo formato breve). En todo caso, este 
autor xa asimilara maxistralmente, por unha banda, elementos de Kafka e, por 
outra, de Hemingway. Isto faise patente nunha obra con tanto impacto público 
como L’Étranger (cun protagonista imposibilitado para expresar os seus senti-
mentos e que só se despraza pola vida sen saber por que razón). 

O tratamento da violencia sen que a vontade do suxeito posúa dominio 
ningún sobre ela dáse na narrativa de Casares. Así, en “Cando cheguen as chu-
vias” temos outro exemplo de relato presidido pola violencia (asasinato, cárce-
re), de novo nun ambiente de intensa calor. Nesta ocasión, a combinación de 
alcol, calor e frustración, nun ambiente degradado, é a desencadeante dunha 
disputa nunha taberna. O alleamento do personaxe e a súa falta de control so-
bre os seus actos conducen a unha reflexión acerca do problema da liberdade 
e o absurdo da existencia que nos remite a Camus. O sistema xudicial foi tema 
recorrente en toda a obra de Camus, como representación última da absurda 

14 Albert Camus (1913-1960) foi un dos autores claves do século XX, consagrado polas novelas 
L’Étranger (1942), La Peste (1947), La Chute (1956), entre unha importante obra narrativa, 
ensaística e dramática. Asinou tamén os contos recollidos en L’Exil et le Royaume (1957).
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pretensión humana de poder exercer a xustiza. Reflicte a filosofía do absurdo, 
a sensación de alienación e desencanto, a afirmación das cualidades positivas 
da dignidade e da fraternidade humana. O peso esmagador da xustiza, capaz de 
alterar a vida do individuo, faise notar tamén no personaxe de Cachorro en 
Cambio en tres ou no rapaz protagonista de “O xogo da terra” (internados am-
bos en reformatorios).

Se tomamos “A muller adúltera” de Camus, por exemplo, atopamos ele-
mentos característicos do seu universo literario que non son alleos ao de Ca-
sares: soidade, frustración, situación límite no emocional, papel central do 
personaxe, calor abafante (frecuentemente con Alxeria como escenario), am-
bientación concreta nos lugares da infancia.

A narrativa de Camus ten como trasfondo a fraternidade humana, a inte-
rrogación sobre o sentido da existencia, a saudade dun universo moral que 
protexa do nihilismo e da infelicidade. Isto fai que a súa pegada sexa profunda 
e estea presente moito máis alá duns elementos concretos ou de trazos super-
ficiais, para impregnar a actitude ética: a procura de sentido da vida malia a 
conciencia do seu absurdo.

3.5. Marguerite Duras15

A pegada da francesa Marguerite Duras é evidente nun relato incluído en Ven-
to ferido, “Agarda longa ao sol”. A soidade e a dor polo paso do tempo cons-
titúen os temas centrais deste conto, tratados polo narrador cunha exquisita 

15 Duras (1914-1996) foi autora prolífica, cunha extensa obra narrativa (composta de relatos e 
novelas), unha ducia de obras teatrais e responsable tamén dalgunhas incursións no cinema, 
no marco da corrente Rive Gauche. Entre as súas obras encóntranse as novelas Les Impru-
dents (1943), La Vie tranquile (1944) e a autobiográfica Un barrage contre le Pacifique (1950), 
así como, entre outras, Le Marin de Gibraltar (1950), Des petits chevaux de Tarquinia (1953), 
Le Square (1955), Moderato Cantabile (1958), Hiroshima mon amour (1960), L’Après-midi de 
M. Andesmas (1960), Le Ravissement de Lol V. Stein (1964), Le Vice-consul (1966), L’Amante 
anglaise (1967), L’Amant (1984), La Douleur (1985), La Musica deuxième (1985), Les Yeux 
bleus, cheveux noirs (1986), La Pute de la côte normande (1986), La Vie matérielle (1987), 
Emily L. (1987), La Pluie d’été (1990) ou L’Amant de la Chine du Nord (1991).
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sensibilidade. Segundo afirmou o propio Casares, este relato inspirouse nunha 
obra de M. Duras, a novela breve L’Après-midi de M. Andesmas (1962), axiña 
traducida ao español (Una tarde de M. Andesmas, Barcelona, 1962). Comun-
mente cualificada de obra orixinal e ao tempo característica do nouveau roman 
francés, presenta como novidade a perfecta adecuación do estilo coa peripecia 
psicolóxica e sentimental dos personaxes. Non destaca a súa estrutura nin o 
enfoque, senón o tratamento do personaxe e a sensibilidade solidaria do na-
rrador cara ao protagonista, monsieur Andesmas. A dor da soidade constitúe 
o tema fundamental, desenvolto a través da historia dun vello que agarda es-
peranzado a visita da súa amada filla.

Esta autora foi considerada unha das participantes da “esfera de influencia” 
denominada nouveau roman francés, de ampla repercusión a nivel mundial no 
terceiro cuarto do século pasado. Así e todo, xa no cadro da literatura francesa, 
cabe salientar a Duras como individualidade e relativizar a pertinencia desa 
inclusión baixo unha etiqueta grupal. En todo caso, a influencia en Casares foi 
estritamente individual e debedora do carácter lírico (e peculiar) do obxecti-
vismo de Duras.

3.6. E que hai do “nouveau roman”?

Se nos preguntamos que hai realmente da influencia do chamado nouveau 
roman16 francés en Casares atoparemos que, en realidade, ben pouca cousa. 
Parece ser que Carlos Casares lera o manifesto de Alain Robbe-Grillet Pour 
un nouveau roman, editado en libro en 1963 e traducido ao español pouco 
despois, en 1965. Se ben se ten considerado que “cos presupostos de Rob-
be-Grillet, Casares escribe os contos de Vento ferido, o seu primeiro libro” 
(Noia 2002a: 135), cómpre lembrar que sempre insistiu nunha estética de 

16 Os autores englobados baixo esta etiqueta compartiron só uns horizontes de converxencia 
(Allemand 1996: 35): non hai respecto por unhas regras comúns, senón que se comparten 
certo número de rexeitamentos, tanto ideolóxicos como literarios.
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liña diferente, buscando “o contacto cos lectores, que pra min debe ser 
sempre condición esencial á literatura”. Vento ferido naceu da vontade de 
contestar o “mito Mourullo” e de erixirse como alternativa a aquel xeito 
de narrar, tal como confesou o propio Casares en diversas entrevistas. Así, 
afirmou tamén que “Vento ferido, con máis ou menos acerto, quixo ofrecer 
unha alternativa neste sentido facilitando a chegada ao lector” (Fernán-
dez Freixanes 1975: 284-285). Xa Camiño Noia sinalou que a raigame do 
obxectivismo de Casares en Vento ferido non é francesa, pois “presénta-
nos as persoas tal como son vistas polo autor, rodeadas de circunstancias 
ambientais e asimilando os seus sentimentos” (Noia 1969: 99-100). Mais, 
desde logo, pouco ten que ver a concepción do personaxe de Casares coa 
Nathalie Sarraute que crea seres sen contornos, indefinibles, unha especie 
de eu anónimo ou co Alain Robbe-Grillet que afirma que a novela de per-
sonaxe está pasada de moda e pertence ao pasado.

Tampouco participa Casares do espírito daquel Flaubert que soñara cun “li-
bro sobre nada, un libro sen atadura exterior, que se sostería por si mesmo pola 
forza do estilo de igual xeito que a Terra sen ser sostida se mantén no aire”17 e 
que paira sobre algúns autores franceses da época, aqueles situados na mouvance 
(Allemand 1996) coñecida baixo a denominación nouveau roman18.

Por outra banda, certo é que os procedementos cinematográficos norte-
americanos —“rupturas, fragmentación, xustaposición das escenas, simple 
gravación das cousas por medio de planos xerais ou de movementos de cáma-
ra aparentemente desprovistos de afecto ou de intencionalidade, tratamento 
simbólico ou fenomenolóxico do espazo, alteración da cronoloxía” (Allemand 

17 Gustave Flaubert, carta a Louise Colet, 6-I-1952. Flaubert, Gustave (1998). Correspondance. 
Paris: Gallimard.

18 Para referirse ao nouveau roman o profesor Roger-Michel Allemand defende, por conside-
ralo o máis adecuado e pertinente, o termo “mouvance” (esfera de influencia): “un conxunto 
de franxas inestables, cuxos elementos converxentes comparten dun xeito máis ou menos 
duradoiro certo número de escollas conceptuais e técnicas: a cohesión inestable do nouveau 
roman fúndase na práctica poética de obras irreductiblemente individuais” (Allemand 1996: 
3 e ss.). Tradución nosa. 
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1996: 15)— influíran profundamente nos novelistas franceses novos e que ta-
mén Casares emprega en Cambio en tres ese tipo de procedementos. Pero a 
coincidencia non vai máis alá. 

Noutra orde de cousas, ben certo é que Robbe-Grillet anunciara “a eva-
cuación de toda idea de compromiso do escritor máis alá do proceso mesmo 
da creación, porque revolución social e revolución das formas artísticas per-
tencen precisamente a ordes diferentes e incompatibles” (Robbe Grillet 1963). 
Certamente, contestaba a obrigatoriedade do compromiso preconizada por 
J.-P. Sartre (Qu’est-ce que la littérature, 1948). Con todo, Robbe-Grillet non 
negaba en termos absolutos a interacción texto-sociedade. Así, non desbotou 
a esperanza depositada no ser humano e afirmou: “son as formas que el crea 
as que poden achegar significacións ao mundo”, pois “subvertendo o novelesco 
subvértese tamén a visión do lector”. Por iso, e no relativo ao compromiso, qui-
zais algunha sintonía menor se podería rastrexar, dado que tamén consideraba 
Casares que a obra de arte tiña sentido por si mesma e refugaba a literatura 
“puramente social”.

4. Conclusión

En definitiva, Casares tivo a grande habilidade de lograr non soamente que callase 
a alianza de modernidade e compromiso, senón tamén que ambos vectores se po-
tenciasen mutuamente. Se parte dun medio literario no que “a literatura galega era 
algo [...] que desde o punto de vista técnico había que modernizar”, sempre sen re-
nunciar a un realismo formulado como “autoesixencia” (Calvo 2003: 125), chega “á 
conclusión de que un tema clásico como o da emigración [en relación con Cambio 
en tres] había que tratalo en termos vangardistas desde o punto de vista literario, 
que así sería máis eficaz a denuncia do tema” (Calvo 2003: 124).

Carlos Casares posuía unha ampla cultura e unha notable curiosidade esté-
tica e intelectual, que harmonizaba cunha firmeza e clareza de ideas en canto 
ao seu concepto da literatura. Este equilibrio, entre seguridade e coñecemento 
dos seus contemporáneos, permítelle asimilar dun xeito persoal as diversas 
lecturas que realiza, para a continuación integralas no seu estilo individual, na 
súa poética narrativa. E, buscando aires de familia no ámbito galego, a poética 
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de Casares harmoniza en gran medida o “contar claro e seguido” de Álvaro 
Cunqueiro, isto é, a procura da comunicabilidade. En Casares, a anécdota, a 
historia, recupera un lugar central, así como os personaxes. 

Carlos Casares contribúe á diversificación e vitalización do discurso narra-
tivo en galego, na etapa de precariedade e represión nas que viron a luz as súas 
primeiras obras, e a colocar as nosas letras nun camiño de arrequecemento, 
de procura. Casares porfiou en defender a súa individualidade e en desmar-
carse da pertenza a unha tendencia ou agrupamento (“nova narrativa”), cuxa 
pertinencia cuestionou como escritor e como filólogo. Tratouse dunha viaxe 
persoal, en solitario, desde o compromiso e con sólidas referencias éticas e 
estéticas, enriquecido polas lecturas de grandes mestres do século XX (con 
afinidades nomeadamente con Pavese, Pratolini e Camus) pero sen limitarse a 
seguir modelos prefixados. 
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Ourense ao fondo
en O sol do verán 
de Carlos Casares

1. Introdución

O traballo de investigación que levei a cabo consta de varios apartados e xiran en-
torno á presenza e influencia de Ourense, e de elementos ourensáns, na derradeira 
novela de Carlos Casares, de aí o título deste estudo. Para iso servinme de varias 
cousas, en primeiro lugar da lectura da novela tanto en galego como en castelán 
(pois quería comprobar a tradución de determinadas palabras); así como a con-
sulta dalgúns libros sobre Ourense para contrastar e verificar a ‘realidade literaria’; 
tamén lin libros sobre o escritor e, finalmente, utilicei os meus recordos de Carlos 
Casares, pois dáse a casualidade de que somos da mesma cidade, Ourense, case da 
mesma idade; frecuentamos as mesmas rúas xa que os meus avós paternos vivían 
nese “triángulo imaxinario que se estende no pequeño espazo comprendido entre a 
Praza do Ferro, a Rúa da Paz e a Rúa de Lepanto” (C. Casares, 1990: 8); logo coinci-
dimos nos estudos de co múns de Filosofía e Letras da especialidade de Románicas 
na Facultade da Universidade de Santiago de Compostela, alá polos anos 1962 ata 
1967, en que eu marchei vivir ao estranxeiro; anos despois vímonos en varias 
ocasións en casa de amigos comúns, en acontecementos literarios…
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A novela sobre a que traballei, podíase resumir, brevemente, tal e como fi-
gura na contraportada1 da edición en galego e que dí así: “O suicidio de Carlos 
desata as lembranzas de Helena, que evoca os veráns compartidos da nenez á 
vez que indaga nos motivos desa acción brutal e sorprendente. O sol do verán 
é unha historia de amor e morte, pero tamén un canto melancólico á beleza, á 
xuventude e á plenitude da vida e da memoria”.

Como é sabido, é a novela póstuma de Carlos Casares, cualificada cos me-
llores eloxios dos que entresaco algúns como os de Xosé Carlos Caneiro, quen 
utiliza o adxectivo maxistral2. Víctor F. Freixanes di que “a súa derradeira no-
vela, O sol do verán, é a madurez dun talento especialmente dotado3.

2. Beiro

Á marxe da narración da historia de amor imposible dos protagonistas, outros 
elementos cobran especial importancia como a toponimia, os nomes deses lu-
gares próximos onde se desenvolve a nenez e parte da xuventude do escritor, 
tales como: Beiro, Bóveda, Canedo, Tarascón, Cima da Costa, alto de san Vito-
rio… descritos con mimo, con amor e con insistencia.

Algúns dos lugares descritos son espazos vitais xa que neles ocorren os 
acontecementos e viven os personaxes; o topónimo principal é Beiro, que apa-
rece repetidamente citado na novela. 

Beiro, segundo a Gran Enciclopedia Gallega, descríbese así:

Santa Olalla de Beiro. Parroquia del municipio de Ourense, arcipres-

tazgo de Amoeiro y diócesis de Ourense. Tiene 254 habitantes distribuidos 

1 Casares, Carlos, O sol do verán. Vigo: Editorial Galaxia, 2002, obra póstuma.

2 Caneiro, X. Carlos, “Os mortos daquel verán”, en Carlos Casares, os amigos, as imaxes, as pa-
labras. Vigo: A Nosa Terra, 2004, p. 149.

3 Cfr. “Memoria do amigo”, en La Voz de Galicia, 9-III-2006.
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en las entidades de población de Beiro, Cabeanca, Chantada, A Iglesia, Ma-

dresende, Regoalde, Sasa y Turéi. El término está enclavado en la comarca 

llamada Chao de Amoeiro y atraviesan sus inmediaciones dos carreteras 

locales. […]. 

La iglesia parroquial, que dista 12 km de la capital municipal, es de esti-

lo románico secundario. […]. Existe otra capilla bajo la advocación de san 

Benito y tres cruceiros4. En un paraje solitario se encuentran restos arqueo-

lógicos.

Desde 1912 a 1929 fue párroco de esta parroquia, aunque sólo residió en 

ella dos años, Basilio Álvarez Rodríguez.

A Guía monumental de Ourense5 (p. 53), exprésase de modo parecido, pó-
dese ler o seguinte: 

Beiro, Sta. Baia, Ourense, Románico. Situada en los límites de la comar-

ca de los Chaos de Amoeiro, esta parroquia fue regentada desde 1912 a 1922 

por Basilio Álvarez, líder del movimiento agrarista6. La iglesia conserva su 

estructura románica con pequeñas modificaciones […].

Tiene adosada una capilla del siglo XVIII, dedicada a la Virgen del Carmen 

que se cubre con linterna barroca. En el atrio buen ejemplar de olivo centenario.

Así pois, Beiro ten unha existencia real á marxe do ‘Macondo’ casariano; xa 
nas primeiras páxinas aparece nomeado:

Tantos veráns azuis que pasamos xuntos na casa de Beiro (p. 10).

4 Os cruceiros cítanse ás veces na novela, por exemplo: “Agardaba por el no campo do Crucei-
ro”, p. 214.

5 Editada pola Deputación Provincial de Ourense en 1986.

6 Na mesma casa reitoral na que vivira o líder agrarista, anos despois pasará os veráns da nenez 
o escritor.
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Tamén as súas festas patronais por San Roque e a Virxe do Carme:

Fora na verbena da festa de san Roque (pp. 135, 153…).

Nas festas do Carme do ano 1932 (pp. 192, 201).

Algunhas veces a narradora-protagonista Helena describe a casa de Beiro, 
incluídos os arredores:

Era certo que Beiro conservaba a beleza dos obxectos e das cousas, o 

monte e os bosques, a horta e o estanque, mesmo o tintín dos picos dos 

canteiros de Zas, e aquela casa, cos seus salóns, o piano, as pinturas de papá 

no meu cuarto, a solaina aberta cara ó río (p. 157).

Hai partes da dita casa que teñen unha importancia fundamental, unha 
delas é a solaina7, estancia moi frecuentada polos moradores da casa de liñaxe 
xa que nela fanse as comidas e as tertulias nocturnas; solaina é unha das palabras 
que máis se repite na novela, xa dende as primeiras páxinas:

• Na solaina aberta desta casa de Beiro (p. 11).

• Levoume ata a solaina, onde mamá mandara servir o almorzo (p. 41).

• E o criado Anselmo seguise contando historias polas noites, na solaina (p. 44).

• Aquelas mañás gozosas almorzando na solaina, aquelas tertulias co criado 

Anselmo polas noites (p. 218).

Outra dependencia da casa que se cita moito e que ten un significado, pen-
so que autobiográfico, é a biblioteca; aínda que este non é o único sitio no que 
len algúns dos habitantes da casa:

7 Na versión en castelán, que penso que non é da autoría do propio escritor, aínda que así se 
diga na novela, xa que a tradución ao castelán…, ben solaina figura as máis das veces como 
solana (pp. 6, 42, 48, 52, 54, 59, 115…) que como galería, loxicamente (105, 105, 181…). 
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• Fun buscar a mamá á biblioteca para que viñese comer (p. 17).

• Mamá estaba lendo na solaina e levantouse para falar comigo (p. 115).

• Mamá, sen agardar a tomar o café, marchou para o merendeiro da horta e 

estivo lendo durante bastante tempo (p. 168).

Tamén se citan outros espazos como “o cuarto do limoeiro” (p. 218); “o sa-
lón con piano” (p. 219)… pero a casa de Beiro é identificada, sobre todo, pola 
solaina como espazo de convivencia da casa-pazo, reitoral, onde Carlos pasou 
as vacacións.

3. Ourense

As alusións a cidade natal (e formativa e que lle causou unha fonda pegada), do 
escritor son tamén bastante frecuentes, aínda que o topónimo Ourense é pouco 
mencionado explicitamente, case sempre aparece de xeito elíptico coa frase a 
cidade, cun senso antonomástico, xa dende as primeiras páxinas:

• Arturo e mais eu baixaramos de Beiro pola tarde para cear cos meus pais 

na casa deles, na cidade (p. 13).

• Aquel verán acabara sendo tan feo como calquera inverno na cidade (p. 43).

• O resplandor das luces da cidade, escondida detrás do monte (p. 60).

• O seu pai baixara á cidade e aparecera cun telescopio (p. 109).

• Viña o balbordo rumoroso da cidade, alá abaixo (p. 133).

En moitos exemplos dos recollidos a alusión a Ourense como a cidade, 
adoita ir precedida polo verbo baixar ou acompañado do adverbio abaixo; fei-
to real, xa que Beiro está máis alto que Ourense, porque este é un fondal. Se o 
camiño se fai de volta emprégase case sempre o verbo subir:

• Arturo e máis eu baixaramos de Beiro (p. 13).

• Estaban encantados pola visita de don Pedro Barrantes, o cóengo maxistral, 

que subira desde a cidade para pasar un par de días na nosa casa (p. 202).

• Colliamos o coche na cidade para subir á casa de Beiro (p. 164).
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• Aquel mesmo percorrido que estaba facendo agora con Arturo, unha vez 

en cada dirección, primeiro cara á cidade e logo volvendo para Beiro (p. 37).

En Ourense sitúa Carlos Casares a vivenda dos pais de Helena, quizais se 
describa a casa da avoa materna e poderiase incluír como autobiografismo; 
vexamos un exemplo da casa ourensá:

A casa dos meus pais, na cidade […], atravesei o portal en penumbra e 

dirixinme lentamente cara á porta do fondo, que estaba aberta de par en par, 

enmarcada polo sol amarelo que viña da horta. Antes de atravesala xa vin a 

mamá, sentada debaixo do magnolio, cun libro na man (p. 215).

4. Autobiografismos

Preferín incluír nun apartado especial certas alusións a diversos aspectos 
ourensáns, que figuran na novela, que considero se refiren a elementos reais da 
súa vida, aínda que unha gran parte desta novela é autobiográfica.

 Na longa e interesante entrevista que lle fixo Tucho Calvo, O conto da vida, 
Carlos Casares comeza contando as súas orixes:

 
Nacín en Ourense, aínda que cando cumprín catro anos marchei vivir 

a Xinzo. A infancia paseina entre esta vila e, principalmente, as aldeas de 

Sabucedo, Beiro e Lamas (p. 13).

En Beiro, preto de Ourense, tiña outro tío, Xosé Mouriño, abade de Bei-

ro, bon representante dunha longa tradición familiar de cregos, cóengos e 

bispos8.

O mundo de Beiro, que foi para min moi bonito, estaba intimamente li-

gado ó mundo eclesiástico. Naquela casa, que era un pazo do marqués de 

8 Ilustrísima. Vigo: Galaxia, 1986, dedicatoria.
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Camarasa, precioso, con catorce ou quince habitacións, pasei os veráns deica 

os dezaseis ou dezasete anos. […]. Teño de Beiro lembranzas moi bonitas9.

As palabras anteriores son ratificadas polas do seu irmán menor Xavier10:

Xinzo, Lamas e Sabucedo, na Limia, e Beiro en Ourense, forman parte 

fundamental dos espazos onde transcorreu a infancia de Carlos […]. A Beiro, 

parroquia da que fora titular o líder agrarista Basilio Álvarez, iamos os meses 

do verán. O tío José vivía nun fermoso pazo que, noutro tempo fora do mar-

qués de Camarasa, con moita terra; horta, viña, naveira, monte. […]. A vida 

en Beiro, por ser verán, permitía un contacto permanente coa natureza. […]. 

De todas estas vivencias forneceu Carlos a súa obra e os seus artigos periodísti-

cos. Cando releo algunha das súas narracións, recoñezo espazos, situacións ou 

personaxes relacionados con Xinzo, Lamas, Sabucedo e Beiro. Son os recordos 

da súa infancia, que lle permitiron crear un mundo onde se mesturaban rea-

lidades e fantasía.

E continúa o relato de Carlos Casares dos seus primeiros anos de vida na 
dita entrevista:

Cheguei a remates dos cincuenta a Ourense, onde había un ambiente 

intelectual moi vivo que eu coñecía a través do periódico. […]. Otero Pedra-

yo era moi amigo do meu tío cura de Beiro. […]. Estes foron uns anos moi 

bonitos. Ourense era unha cidade pequeniña, pero con moita actividade 

intelectual —conferencias, exposicións… eu ía a todo11.

9 Calvo,Tucho, op. cit., p. 22.

10 “Os lugares da infancia”, en Carlos Casares, os amigos, as imaxes, as palabras. A Nosa Terra, 
pp. 17-20.

11 Ibidem, pp. 34-36.
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Así pois, dous dos lugares que marcaron profundamente ao escritor (Beiro 
e Ourense), aparecen unidos-separados por uns poucos quilómetros de estra-
da, que constantemente se fan de ida e de volta; esta estrada figura en moitas 
páxinas, algunha xa vista, descrita con detalle, xa que el a coñece moi ben por 
tela recorrido centos de veces:

Ó chegar ó cruce da Avenida do Río, cando había que abandonar a es-

trada que baixaba de Beiro e entrar na xeral […] deixándose levar pola ca-

ravana que avanzaba pouco a pouco cara á ponte de ferro que conducía ó 

centro da cidade, atrapado na longa fila de coches que pretendían xirar en 

dirección á estrada que transcorría paralela á marxe dereita do río (139).

 
Polo que atinxe á cidade de Ourense, no que eu considero autobiografis-

mos, menciónanse variados aspectos:

1. Cítanse lugares emblemáticos, moi importantes para a xuventude daque-
les anos; eran os nosos espazos vitais como o Parque de san Lázaro, o Parque 
simplemente:

Acordeime do Parque de san Lázaro e das miñas amigas, coas que xo-

gaba alí polas tardes, vixiadas sempre por Delfina, e dos recreos do patio do 

colexio e da madre Eulalia, que nos paraba nos corredores e nos obrigaba a 

mirala fixamente ós seus ollos (p. 133)12.

12 Había varios sitios de encontro e xogo dos nenos e das nenas, o máis elegante era o do Par-
que de san Lázaro; tamén na Alameda, na parte da Barronca, o río Loña; e a parte preto do 
Liceo Casino; tamén o Xardín do Posío, preto do único Instituto, no que eran as verbenas da 
noite polas festas do Corpus.
Polo que respecta aos colexios de monxas, penso que só existían tres, o das Madres Carmeli-
tas o das Madres Josefinas e o das Fillas da Caridade. Non sei cal é o colexio ao que se refire 
Carlos; penso que as Josefinas, eu fun alumna moitos anos, ata finalizar o bacharelato, polo 
que me inclinaría por este centro de estudo, a carón das Burgas.
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Entre eses lugares importantes para os ourensáns de hai unhas décadas, 
estaría, tamén, a praia fluvial, que máis tarde se chamaría Loira y daría lugar a 
un fermoso complexo onde gozar, sen perigo, dos baños no río e así refrescarse 
un pouco; tamén se podían alugar barcas:

Moitos dos ocupantes daqueles automóbiles irían pasar tal vez a mañá 

á praia fluvial, que xa se vía desde alí completamente abarrotada por una 

multitude de xente vestida con bañadores de color. Pola auga baixaban 

as primeiras barcas de alugamento que adoitaban usar os mozos co fin 

de afastarse da familia e poder gozar así duns momentos de intimidade 

(p. 139)13.

Lugares importantes tamén eran as pontes sobre o río Miño; na vella, na 
romana, estaba o fielato, que marcaba a entrada na cidade, e ata alí eran os 
paseos dominicais cos pais:

O río, entre a Ponte Nova e a Ponte Vella (p. 16).

Non podemos esquecer as festas ‘grandes’ de Ourense, as de Corpus, coas 
atraccións:

O carrusel de verbena, como a montaña rusa que se instalaba todos os 

anos, polas festas do Corpus, na Alameda da cidade (p. 178).

2. O mundo relixioso está moi presente na novela, fiel reflexo non soamente 
do ambiente familiar do escritor14, senón da sociedade en xeral, e máis nunha 

13 Recordo os baños no Miño de rapaciña, totalmente prohibidos pola perigosidade do río; 
con posterioridade fíxose a praia fluvial, penso que xa a finais dos cincuenta ou ao comezo 
dos sesenta.

14 Tamén persoal, xa que “ía cumprir once anos. Entón fun para o seminario de Ourense” 
(Calvo: 25).
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cidade pequena; este aspecto faise patente en moitas frases intercaladas nas 
páxinas da novela, a modo de pinceladas que nos remiten a costumes da época 
que hoxe parecen case anacronismos, como rezar o rosario en familia, o án-
gelus…e outras manifestacións coma as seguintes: “Resoou como un pecado 
mortal” (p. 47); “botando uns pecados feísimos contra a Virxe María, san Xosé 
e o Neno Xesús” (p. 51); “Fixo tres veces seguidas o sinal da cruz sobre a a fronte e 
dixo mirando para Carlos: “¡Ave María Purísima!” (p. 53); “A bendición apostólica 
de Pío XII para toda a familia, e sen avisar empezou a rezar en voz alta: “Misterios 
gozosos do Santísimo Rosario”. (p. 44); unha estampa do libro de Historia Sagrada 
que estudiabamos no colexio, (p. 98); “o inferno” (p. 70)15. 

Os exemplos poderían continuar pero penso que xa chegan para ratificar a 
presión relixiosa da época que reflicte a novela.

3. Nesta epígrafe tratarei dalgúns personaxes da novela que, penso, teñen 
un referente real, tal é o caso da protagonista e narradora Helena, a quen o 
escritor lle adxudica o hipocorístico de Periquita e a quen raramente se refire 
empregando o nome de Helena, aínda que sexa a de Troia:

• ¿Acórdaste daquel verán, cando me nomeaches Helena de Troia e eu pen-

sei que Menelao era un dragón? (p. 183).

•  Perdoa, Periquita, e non te enfades comigo, que despois non podo durmir 

(p. 56).

• Aquel día foi a primeira vez que Carlos me chamou Periquita e eu púxen-

me triste porque pensei que me estaba chamando ovella. “Non che chamo 

eso, muller, unha periquita é un paxaro que ten un pico encarnado e plumas 

verdes no resto do corpo. Son moi bonitas e gústalles o sol (p. 72).

De Helena non aparece na novela unha descrición física como a doutros 
personaxes; o que me parece interesante son varias coincidencias: o hipoco-

15 En moitas páxinas, o escritor utiliza comiñas en certos textos, frases… máis ou menos 
longos; penso que con iso pretende que a narradora conte e describa os feitos de xeito literal.
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rístico Periquita, as propias palabras do escritor na longa entrevista de Tucho 
Calvo das páxinas 125-127, e o seguinte texto no que a narradora Helena ex-
presa uns sentimentos de adolescente:

Estaba pensando na xente a quen eu non quería ben. Só atopei a dúas 

persoas, Margarita Alonso, da miña clase, e a madre Eulalia, profesora do 

colexio. A Margarita non a quería ben porque estaba sempre rezando na 

capela, pero, no recreo, cando xogabamos ó voleibol, enfadábase toda e cha-

máballe acémila a Pepita Dacal (p. 69)16.

Pero o nome de Margarita, con outro apelido, parece non ser casual, xa 
que unha muller chamada así, que estudou nas monxas Josefinas, compañeira 
miña de pupitre durante varios cursos, pode ser a mesma da que fala Carlos 
con Tucho Calvo, na devandita entrevista:

Xoguetes para un tempo prohibido17 naceu dunha crise persoal que se 

produce ó remata-la carreira e cando deixas de ter espíritu de estudiante 

para enfrontarte coa vida. Esa crise coincide ademais cunha relación miña 

cunha rapaza moi guapa que coñecín a través doutra amiga que me fala-

ba moito dela. Parece sueca, dicíame sempre. Un día fun tomar café con 

esta amiga miña, estaba ó lado dunha rapaza alta, loira, preciosa […]. E de 

alí naceu unha relación que nos levou á porta do matrimonio, con todo 

arranxado, mesmo o piso buscado […]. Foi unha relación bonita, intensa 

16 Estas personaxes femininas tanto poden ser totalmente inventados como ter un referente 
real; en calquera dos tres colexios de monxas rezábase moito; nas Josefinas iamos catro veces 
á capela: visita ao comezar o recreo, misa antes de ir comer, rosario á merenda e meditación 
ao marchar para a casa, despois do estudo e preto das oito da noite, estas eran as obrigato-
rias, aínda que se chegabas cedo á mañá… podías pasar pola capela. Así que había moitas 
‘madre Eulalia’. Pepita Dacal, penso que é unha homenaxe a súa avoa paterna. Cfr. Loureiro 
(2003:12) “xogaban un papel decisivo os contos dos seus avós paternos, Francisca Dacal e 
Herminio Casares”.

17 Xoguetes publicouse en 1975.
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[…]. Había entre os dous unha desigualdade tremenda, non só de estatura. 

Foi a primeira vez que comencei a vestir así un pouco ben para estar acorde 

con ella” (pp. 125-127).

Dende logo as verbas de Carlos na entrevista non deixan lugar a dúbidas; 
na novela non hai ninguna descrición física que se corresponda con esa per-
soa; pero si se corresponde coa da miña compañeira de estudos; ademais a 
familia é coñecida cun alcume ‘parecido’ o que utiliza o escritor para referirse 
a Helena, Periquita18.

Na novela noméanse outros personaxes que, penso, corresponden a persoas 
reais, aos que o escritor, loxicamente, cambioulles os nomes, ou conservou o 
nome pero non o apelido e viceversa para son ser tan transparente a identi-
ficación, deste xeito ninguén se ‘recoñecía’ claramente; naqueles anos había 
familias numerosas ás que podían pertencer os seguintes personaxes literarios: 
como a familia Perille (Gonzalito Perille, p. 13); a familia Romero (a Encarna 
Romero lle gustaba Fernando Santos, p. 69). Mención á parte merecen Pepita 
Dacal, homenaxe que lle rende Carlos Casares a unha persoa que desempeñou 
un papel importante na súa vida/vocación literaria, ademais de persoal, “onde 
xogaban un papel decisivo os contos dos seus avós paternos, Francisca Dacal 
e Herminio Casares”19.

Dentro destes autobiografismos, que Carlos Casares introduce na novela, 
debo incluír a do propio escritor, xa que ten moito ‘parecido’ co Carlos perso-
naxe-protagonista desta novela. Vou citar algúns textos que se corresponden 
cos gustos do escritor:

18 Cando lin a novela por primeira vez non coñecía a historia da miña compañeira de estudos; 
sóubeno por casualidade hai pouco; nunca cheguei a falar con Casares da miña amiga, pero 
cónstame que el sabía que ambas nos coñeciamos. Si figura a descrición de Carmela, nai de 
Helena, que ten “unha melena loura” (192); “a color clara daqueles ollos inmensos” (193)…

19 Loureiro, Ramón. Carlos Casares, A Nosa Terra, p. 12, 2003.
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• Escoitou os pistóns incofundibles da Harley-Davidson de Carlos, aquel 

son característico do motor da moto americana. Viña de punta en branco, 

quizais de levar algunha moza, vestido cun xersei vermello subido, de colo 

alto, pantalóns grises e lentes escuros, mascando chicle (p. 29)20.

• Fumaba sen parar, ata cinco cigarros en menos dun cuarto de hora (p. 20). 

Acendeu un cigarro, sorriu e anuncioume en voz baixa: “Xa cho contarei 

outro día, Periquita” (p. 60).

• Acordeime do verán de 1961, cando Carlos cumprira os vinte anos e vi-

ñera a Beiro a principios de xullo, para pasar o verán con nós, coma sempre 

(p. 193)21.

• Entrei na biblioteca e quedei mirando os lombos dos libros que se aliñaban 

no andel da cheminea (p. 17).

• Carlos seguía recostado no sillón de vimbio, cun vaso de whisky na man 

dereita (p. 83).

• Para sinalar coa man cara ó tren que pasaba doutro lado do val, coas 

luces encendidas e o ruído da locomotora […]. “Alá vai o expreso de Ma-

drid”. […] Un dos seus soños consistía en facer un día unha viaxe no Orien-

te Exprés (p. 173).

• O lera na aventura de Guillerme Brown que fala da señorita Cannon 

(p. 73).

• O día que fixeches de Guillermo Tell (p. 86).

• O Capitán Haddock, de Tintín […], parecía máis emocionante ser 

como Billy Bones ou como o capitán Nemo. Eu recordeille que outras veces 

quixera ser John Silver, Pata de Pao (p. 104).

• Berrando como un estudiante máis, o profesor Aranguren andaba a 

pasos curtos, […] non se decatou da presencia masiva dos grises, […], can-

20 O ir Carlos nese tipo de moto, xa é sabido; a descrición do tipo de vestimenta correspóndese 
co que lle dicía a Tucho Calvo: “Foi a primeira vez que comecei a vestir así un pouco ben”.

21 Carlos Casares naceu en 1941, o cal significa que no verán de 1961 tiña 20 anos, como o 
personaxe.
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do se decatou empezara a carga. Diante tiña xa un policía pequeño e gordo 

[…], se dirixía a el coa porra no aire, sostida por un brazo poderoso que lle 

pareceu a pata dun boi. O primeiro golpe recibiuno directamente na cabeza 

(p. 28).

• Ceamos en Casa Naveiro. Carlos, que vestía unha camisa de pequenos 

cuadros brancos e negros, estaba acompañado dunha loura extraordinaria-

mente grande, aínda que fermosa, tamaño percherón (p. 143).

• Vin o rostro de Carlos. Ó principio só me fixei no guapo que estaba e 

no forte que me pareceu … Tiña as costas anchas e a mandíbula firme […]. 

Estaba fixándome no buraquiño do queixo, tan feito e tan gracioso, cando 

de pronto me decatei de que Carlos se puxera intensamente vermello (p. 

194).

• O día que metera o gato Tomás22 na gaiola do loro Gurmesindo (p. 40).

• O can Turco (p. 49).

• O can Panchito; a vaca Barrosa (p. 66).

• Era o sabor de moitos anos, de tantas horas pasadas no Carpazal, de 

tantas tertulias na solaina, cos contos fantásticos do criado Anselmo23, dos 

ditos divertidos de Delfina ou de Susa, dos rosarios e as devocións de papá. 

Era tamén o sabor do sol das mañás, (p. 84).

Penso que os textos anteriores non precisan aclaración para relacionalos 
coa vida e gustos do escritor ourensán; para calquera seguidor dos artigos pe-
riodísticos e das súas novelas, a interrelación dos exemplos transcritos coa súa 

22 As tiras en La Voz de Galicia, nas que falaba dos seus animais domésticos, o gato Samuel… 
Os nomes dos animais os escribe con cursiña na novela.

23 Anselmo aparece moito na novela, sempre amenizando as tertulias nocturnas na solaina, 
bo contador de historias. ¿É unha homenaxe ao seu avó paterno, Herminio, gran ‘contista’? 
“Anselmo non mente, é un fabulador”, p. 171. Cfr. Calvo (2003: 13) “Era tamén un magní-
fico narrador oral”. ¿Quen será esa tía Mercedes?, este personaxe ‘desata’ as iras dos dous 
protagonistas coa súa exacerbante e irritante rectitude, intransixente; trátase dun personaxe 
antipático; hai moitas persoas así.
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vida, penso que é nidia e transparente. Aínda podía poñer máis textos, pero 
penso que son suficientes cos mencionados.

5. A microtoponimia afectiva

Non soamente se cita moito a Beiro e a Ourense, aínda que sexa por alusións, 
senón que moitos lugares da nenez quedaron prendidos na mente de Carlos; 
vexamos algúns dos que se citan varias veces na novela. Sen lugar a dúbidas, o 
microtopónimo que se cita con máis frecuencia é O Carpazal24, que é un dos 
espazos vitais da novela:

• Sucedera no Carpazal, na parte baixa do estanque, no pequeno campo 

que se estendía entre os castiñeiros, onde faciamos os xantares e as meren-

das (p. 38).

• Carlos fuxiu do Carpazal […], cando os rapaces estabamos comendo á 

beira do estanque, coas criadas cociñando ó aire libre, entre unhas pedras 

que xuntara Carlos […], acababamos de estender os manteis no chan para 

sentarnos a comer, e Carlos saíu correndo polo camiño do bosque, entre os 

carballos que separaban o estanque do campo de tenis (p. 39).

• Tía Mercedes […], dixo que facía un día divino, que podiamos comer no 

Carpazal (p. 41).

• Era o sabor de moitos anos, de tantas horas pasadas no Carpazal, de tantas 

tertulias na solaina (p. 84).

24 Casares, Xavier. Op. cit, p. 19: “Outro acontecemento moi esperado era o día da semana que 
iamos, á primeira hora da mañá, coas mulleres que traballaban na casa, lavar a roupa ao 
Repolar, que eu identifico como o Carpazal de O sol do verán. Levabamos a comida, metia-
monos nas pozas, xogabamos polo monte, e regresabamos pola noitiña”.
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• Mamá achegouse a Carlos, fíxolle unha caricia e díxolle que había que ir a 

durmir, que ó día seguinte tocaba comer no Carpazal e que os nenos tiñan 

que axudar a trasladar as cestas pequenas (p. 53)25.

Outro lugar que se cita bastantes veces é a Carballeira da Fonte, que po-
siblemente existise na realidade, cando Carlos pasaba aló os veráns; ademais 
tamén era un sitio moi adecuado para falar e merendar:

• Sentados quizais no banco de pedra, debaixo da Carballeira da Fonte 

(p. 78).

• Escoitamos á miña nai e ó seu pai charlando fóra, sentados no banco de 

pedra da Carballeira da Fonte (p. 89).

• Por entre as árbores da Carballeira da Fonte (p. 97).

O 28 de agosto é san Vitorio, festa de Beiro, pero ademais é un nome de 
lugar, un topónimo, que se repite nalgunhas páxinas da novela, xa que é o ca-
miño que ‘baixa’ a Ourense; efectivamente é o alto de san Vitorio:

• Estabamos parados na estrada, á beira do bosque que baixaba desde o alto 

de San Vitorio (p. 108).

• Estabamos no coche, á altura do bosque de San Vitorio (p. 158).

• Na curva aquela escurecida polas árbores do bosque de pinos que baixaba 

desde o alto de San Vitorio ata a beira da mesma estrada (p. 191).

Aparecen outros microtopónimos ademais da Fontemoura, que se cita va-
rias veces, dos que selecciono algúns exemplos como os seguintes:

25 É unha sensación rara ler algunhas partes da novela, cuxo protagonista se chama Carlos e 
que fai as mesmas cousas que o escritor facía cando era neno ou non tan neno, pero contado 
por unha narradora. 
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• Eu creo que a Carlos o que lle apetece é ir pasear pola Fontemoura (p. 131).

• Cando atravesamos a Cima da Costa26.

• Andaba sempre cunha cabra que traía pacendo na carballeira de Turei (p. 

55)27.

• Carlos viña de Madrid e ía pasar uns días cos seus pais. Como sempre, 

antes de subir ata Bóveda a ver a súa familia, entraba a visitar á miña nai 

(p. 14)28.

• Anselmo levaba máis dun mes na súa casa de Regoalde, coidando as pro-

pias terras (p. 155)29.

• Pasamos por diante do Cruceiro e collimos a curva da estrada que levaba 

á Caveanca (p. 199)30.

6. Conclusións

Penso que se trata dunha obra na que se mestura a realidade coa fantasía, fei-
to normal na novelística en xeral; bastante autobiográfica, pois conforme se 
analizou, o protagonista chámase igual que o autor, a ambos gústalle ler, ir 
en moto pero nunha Harley-Davidson, que naquela época vestía dun xeito 
diferente (tamén era máis novo) pois, ademais do xersei colocado sobre os 
ombros, sen vestir (p. 17); viña de punta en branco (p. 29); calzaba zapatos sen 
cordóns, tipo naútico, sobre os pés espidos (p. 197); non cabe dúbida de que 
Casares xoga cos lectores, pásao ben escribindo e mesturando feitos pasados 
co presente; é dicir, emprega literaria e deliberadamente algúns anacronismos.

26 Cima da Costa é un lugar da parroquia de Beiro.

27 Turei, Beiro, que aparece repetidamente nomeado na novela. Segundo a Gran Enciclopedia 
Gallega, vol. 3, pp. 169-170, Silverio Cañada Editor, 1975, ten 254 habitantes distribuídos 
nas entidades de poboación de Beiro, Cabeanca, Chantada, A Iglesia, Madresende, Regoalde, 
Sasa y Turei.

28 Bóveda é unha parroquia de Amoeiro. Cítase moito na novela (pp. 40, 53, 90, 101, 104…).

29 Regoalde é un lugar de Beiro; cfr. nota 27.

30 Caveanca é outro lugar de Beiro; cfr. nota 27; aparece poucas veces.
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Penso, en suma, que é unha novela en que hai unha especie de monólogo 
interior, de resumo dos seus soños, das súas fantasías de tempos infantís e 
xuvenís; en todo caso, para min a mellor novela do escritor ourensán, porque 
ademais de que se desenvolve na miña terra, Ourense, emprega un idioma 
sinxelo, sen afagos nin espaventos lingüísticos, sen academicismos requinta-
dos, fácil de ler e comprender, sobre todo para lectores ourensáns31. Carlos 
Casares, nutre o seu galego de “mundos moi diferentes na súa casa e con seus 
tíos […] O mundo de Beiro […] Por un lado, tiña todo o relacionado co mun-
do da igrexa… Por outro lado estaba a miña relación coa xente da aldea… e 
na relación cos nenos cos que ía coas vacas ó monte, aprendín moito: nomes 
das plantas, das árbores… unha fonte importante do meu galego veu de aí”32. 
E ese galego comprensible, natural, cercano e o que atopei sempre na súa escri-
tura e que conforma o que é a ledicia de ler.

31 Gustariame tratar os ‘ourensanismos’ achados nesta novela, ou o que Carlos G. Reigosa, nun 
interesante artigo de La Voz de Galicia, de 27-X-2007, sección Culturas, p. 14, titula “Literlo-
calismos lingüísticos”; quedarán para outro traballo.

32 Calvo, Tucho 2003: 22.
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Ana I. Carballal

Ilustrísima e a novela española 
do grupo do 98

No artigo “O desastre de 1898 e os escritores galegos”, Carlos Casares amosa as 
consecuencias que este evento tivo na cultura e literatura galegas. A pesar de 
que esta conexión entre Galicia e a guerra ficou as máis das veces á marxe de es-
tudos literarios para Carlos Casares, a loita non soamente amosou a debilidade 
do imperialismo español e a quebra da súa identidade nacional, senón que 
rompeu tamén coa compracencia de Galicia e os seus intelectuais. Para Casa-
res: “A pobreza, o caciquismo, a intolerancia, a incultura, o despotismo minis-
terial, o centralismo, saíron como das tebras para dar forma ao que daquela se 
deu en chamar ‘o problema nacional’” (Casares 1998: 5). Este problema será 
mais patente unha vez rematado o conflito, así e todo terá coma un dos puntos 
de partida a ignorancia e a cegueira non soamente dos gobernantes españois, 
tamén de escritores galegos que, levados polo afán triunfalista, terán na de-
rrota un dos momentos mais dolorosos. A este respecto, Casares rememora 
como moitos dos escritores galegos que escribían sobre a guerra o facían por 
unha parte poñendo de manifesto a opresión colonialista que España estaba 
exercendo sobre a illa, este era o caso de Curros Enríquez ou Otero Pedrayo. 
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Pero por outra, tamén sucumbían ao optimismo e fachenda das forzas españo-
las, como acontece con Pondal. 

Así e todo, conclúe Casares, o desastre do 98 desembocou na carraxe que 
anos máis tarde dará lugar tamén á formacion do nacionalismo galego, me-
diante o que el chama o rexeneracionismo agrario e rebeldía literaria: “Desas 
dúas direccións..., que se haberán de xuntar, naceu respectivamente o nacio-
nalismo das Irmandades e o europeísmo cultural da xeración Nós. Ambos os 
dous son froito da toma de conciencia do desengano orixinado no Desastre” 
(Casares 1998: 23). Así e todo, esta influencia do desastre do 98 non só se ob-
serva nos escritores galegos da época senón tamén en escritores posteriores 
como é o caso do propio Casares que utilizará temas, técnicas e persona-
xes deste período para encaixar outro evento crucial na historia de España 
e Galicia: o período de transición despois da morte de Franco e a concesión a 
Ga licia do seu estatuto de autonomía. Esta confluencia pode observarse no 
proceso de escritura e publicación e na temática da súa novela Ilustrísima.

Publicada en 1980, o libro ofrece un cambio dende o que se denominara 
a “nova narrativa galega”. Mentres que, por un lado abandona as técnicas do 
monólogo interior, rexistra a falta de focalización e localizacion concretas e 
favorece o uso dun tempo difuso, por outro lado, ofrece a recuperación dos te-
mas dos traballos de transición que marcaron a literatura española dos inicios 
do século XX, en especial nos escritos de Miguel de Unamuno, Pío Baroja e, en 
xeral do chamado grupo do 98. As circunstancias históricas nas que a novela 
de Casares foi escrita e aquelas nas que escribíu o grupo do 98 son certamente 
diferentes. Así e todo as conexións son múltiples. 

A obra desenvolve o conflito entre o bispo da comunidade e os seus sub-
alternos nunha pequena cidade de Galicia a principios do século XX. Un dos 
principais problemas a que se enfronta a cidade é a chegada do cinematógrafo 
e a preocupación sobre as consecuencias que esa chegada podería ter nas almas 
daqueles que participaran na actividade. Aínda que a maioría da congrega-
ción eclesial está en contra da instalación do invento, o bispo quere desposuír 
os seus feligreses dun falso sentido de relixión somerxido na superstición e o 
atraso, avogando ao mesmo tempo por dotar de máis claridade a unha fe que 
ao final, coma outras institucións, terá que aceptar os cambios impostos polo 
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progreso e revelar un novo camiño cara á verdade. O bispo enfróntase aos 
seus subordinados non só por motivos de tecnoloxía senón tamén por moti-
vos políticos e relixiosos. Para el, o periódico de La Verdad non é mais que un 
modo de avalar as ideas máis reaccionarias dun sector moi definido da igrexa 
mentres que os milagres de sor Sabina se ven como unha forma de enganar os 
feligreses e atrapalos nunha rede de idolatría e falsidade.

Primeiramente temos un personaxe, o bispo, que, como outros protagonis-
tas do 98, vive, en moitos sentidos, na abulia. Malia ter boas intencións, non 
consegue sobrepoñerse ao mundo que lle rodea. Tamén son de destacar as per-
sonalidades dos seus subordinados, curas que se aferran ao pasado, ao conser-
vadorismo clerical do século XIX. Estes sacerdotes séntense ameazados pola 
innovación e o progreso; demandan respecto aos seus postos de autoridade e 
unha sociedade que acate as súas premisas, mais eles rexeitan a tecnoloxía e as 
novas correntes de pensamento que constituirán a vangarda nos anos seguin-
tes. Como dicían moitos dos escritores do 98, era fundamental a renovación, 
a europeización e espertar a un novo estado de cousas. É por iso que, entre 
moitas das ideas que se valorarán nesta época do 98, tal e como ocorrerá no 
período no que Ilustrisima foi escrita, a consideración da historia e do pasado 
son fundamentais. 

Esta loita entre o pasado e o presente, e incluso o futuro, é a primeira idea 
que mostra a conexión entre a obra de Casares e a literatura do 98. Primeiro, 
en Ilustrísima hai que ter en conta os acontecementos históricos reais que im-
plican un momento de transición, de medo pero ademais de esperanza cara ao 
futuro. Segundo, esta visión do pasado ten que ver coa decisión de refuxiarse 
nel, de permanecer nese momento histórico. Finalmente tamén se pode con-
cluír que a historia vén sendo unha chamada para o cambio e a renovación. 
No 98 e na obra de Casares apélase a unha profundización dos acontecementos 
históricos que marcaron a identidade e a formación do que hoxe en día son 
España e Galicia. A este respecto, falando do 98, Valbuena Prat afirma que 
foi un tempo no que “sumieron al espíritu nacional en la desesperación, en el 
desaliento. Como en otros momentos, la tragedia nacional, con ser muy dolo-
rosa la realidad, aún se hizo mayor en los labios y las mentes desesperanzados” 
(Valbuena Prat 1957: 446). Para Peter Pierson, España, experimentando a con-
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moción da derrota, converteuse en nada máis ca un emprazamento pintoresco 
e exótico para o resto do mundo: “De súpeto, España parecía atrasada, aínda 
que había aqueles que, non contentos co modernismo, pensaron que o atraso 
era unha cousa boa” (Pierson 1999: 112). Segundo Donald Shaw, o problema 
coa perda das últimas colonias en 1898 non foi tanto o sentimento de derrota 
como a reacción que se tivo no resto de España. Esa reacción foi nula, ou como 
Francisco Silvela publicaría nun periódico madrileño, España era un país “sin 
pulso”. É por este motivo polo que, dacordo con Shaw: “Así e todo, algúns es-
critores mozos e intelectuais sentiron a necesidade de realizar un ataque aberto 
ao estamento gobernamental e todo o que representaba, mesmo a responsabi-
lidade pola derrota” (Shaw 1975: 2). Para os escritores españois, a guerra sería 
a base para que España puidese reconstruírse a si mesma como un novo país, 
reflexionando no pasado, pero aprendendo leccións que axudarían ao florece-
mento dun novo futuro. 

A reacción en Galicia á perda de Cuba foi moi similar, como xa o propio 
Casares apuntou no seu artigo sobre o desastre. Así e todo, este espírito non só 
dominou o remate do século XIX, tamén, o que é mais chocante, na transición 
cara á democracia a finais dos setenta. O período en que Carlos Casares escri-
biu Ilustrísima foi de cambio. Franco falecera catro anos antes. Moitos partidos 
continuaban e outros novos fundábanse para dar apertura as recentemente 
restauradas ansias da democracia. Entre os partidos da renovación estaban a 
Unión do Pobo Galego, o Bloque Nacional-Popular Galego e o propio Parti-
do Galeguista, que se refundará en 1978. En 1979 celebráranse as primeiras 
eleccións municipais, en 1980 estableceríanse as bases para un novo proxecto 
de Estatuto para Galicia que sería aprobado finalmente o 6 de abril de 1981. 
Así e todo, a pesar da inquedanza política e do traballo de moitos sectores da 
sociedade por lograr que Galicia recuperase a súa posición dentro das comu-
nidades históricas de España, a maioria do pobo adoptou unha aparencia de 
indiferenza. Segundo De Juana López e Prada Rodríguez:

 
Las hemerotecas dan fe del escaso entusiasmo despertado, a pesar de la 

campaña institucional impulsada por la Xunta de Galicia [...]. Semejantes 

cifras no podían responder a una única causa: al escaso entusiasmo a favor 
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de la movilización de sus respectivas clientelas electorales demostrado por 

fuerzas como la UCD y CD, habría que sumar otros factores como la re-

percusión que en el electorado más moderado tuvieron los problemas que 

al gobierno del Estado estaba causando la cuestión autonómica, un cierto 

cansancio y desánimo colectivo dada la gravedad de los problemas abiertos, 

la confusión creada por casi un año de críticas hacia los recortes introdu-

cidos en el Estatuto desde Madrid, los obstáculos técnicos, el inflamiento 

de los censos y, naturalmente, el escaso grado de concienciación política de 

muchos gallegos, no pocos con la mente todavía puesta en los graves acon-

tecimientos que siguieran al plebiscito de junio de 1936 (2005: 365).

Este espírito de indiferenza e de grave memoria histórica polo anterior paso 
da democracia ao absolutismo vese patente na obra de Casares. A contradición 
entre o pasado e o presente é un dos problemas a resolver. A sociedade da 
novela vive na tradición e pretende sobrevivir coas mesmas premisas da anti-
güidade. Os personaxes que rodean o bispo teñen como principal función a de 
servir coma conselleiros e serventes; así e todo, a súa fe está baseada no peso da 
tradición e da súa inmutabilidade. Durante toda a novela, estas figuras loitan 
contra a introdución do cinematógrafo na cidade, controlan os medios de co-
municación, incluíndo todos os periódicos e revistas de dereitas e, finalmente, 
apoian e fan propaganda dos milagres de sor Sabina, que é unha das cuestións 
máis sorprendentes para o bispo, xa que logo, segundo el, esta estaría sufrindo 
un exceso de imaxinación, ademais dunha falta de transparencia e de lóxica. 
Os problemas sobre a historia e o seu concepto tanto en 1900 coma en 1980 
son varios. En 1897, Ramiro de Maeztu describía a “parálisis progresiva” de 
España como “la enfermedad que padece España y presiente para el futuro una 
convulsión o una parálisis definitiva” (Maeztu 1959: 23). Este tipo de parálise, 
de acordo co ensaísta, se expandiría por todo tipo de áreas: o mundo político 
que podería dar testemuña da indiferenza da xente cara ás súas obrigas elec-
torais e públicas; tamén no terreo intelectual, caracterizado por unha falta de 
pensamento crítico e a carencia de lectura; e finalmente existiría o que Maeztu 
denomina como parálise moral que divide a nación entre ricos e pobres, os 
poderosos e os sometidos, o que remataría coa posibilidade de prover a todo o 
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mundo con igual número de oportunidades. Esta denuncia é a mesma que fan 
Ganivet, Unamuno e Azorín nos seus escritos cando falan “Sobre el marasmo 
actual de España” ou Azorín, sobre o estado da educación e as universidades 
en “Anarquistas literarios”. Esta parálise e o conflito entre pasado e presente 
poden verse en Ilustrísima dende o primeiro momento. No primeiro capítulo 
cando o bispo non pode durmir polas preocupacións sobre o informe de don 
Xenaro:

Como un balbordo de palabras enfurecidas renxialle na cabeza a lem-

branza do informe de don Xenaro. Desde que o italiano Prieto Barbage-

latta se lle ocorrera instalarse cun cinematógrafo na cidade, Ilustrísima non 

tiña acougo. Primeiro foron as xestións coa alcaldía para que lle negaran 

o permiso e remataran no fracaso que el previra de antemán. Despois vi-

ñeron as presións sobre o dono do local para que non o alugara e que re-

sultaran igualmente infructuosas. Agora aquela insinuación desatinada e 

antievanxélica, que xuraba para si non o ía a permitir pasara o que pasara 

(Casares 1981: 12).

Don Xenaro, un dos fámulos de Ilustrísima, existe para asegurar a implanta-
ción das regras da Igrexa Católica. Trata de gardar as aparencias de bo cristián 
e ao mesmo tempo aproveita as vantaxes que a súa posición dentro da diocese 
pode traerlle. É así como o bispo trata de afastarse del, de manter un xogo de 
autoridade entre el e o seu subordinado mediante o cal este poida compren-
der a súa posición, non como amigo ou conselleiro, mais como servente. Isto 
ocorre a maioría das veces que don Xenaro vai a velo e particularmente na súa 
primeira aparición, cando o fámulo espera a que o bispo lle dea permiso para 
entrar na sala. Nestes momentos o narrador comenta: “Deixou transcorrer un 
bo anaco de tempo sen decir palabra e cando tiña xa determinado non con-
testar, veuse atrás do acordo porque pensou que o fámulo acabaría por entrar 
no salón sen o seu permiso. Non se equivocaba” (Casares 1981: 12). Esta loita 
de autoridade entre o fámulo e Ilustrísima é a mesma que hai entre o pasado 
e o presente. O bispo quere remodelar a diocese e poñela a funcionar cara ao 
progreso, así e todo sempre terá o obstáculo da propia Igrexa, en termos reli-
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giosos e civís. Don Xenaro, como os outros sacerdotes, sofre do que Unamuno 
describe como: “individualismo egoísta y excluyente acompañado por falta de 
personalidad; la insubordinación íntima va de par con la disciplina externa; se 
cumple pero no se obedece” (Unamuno 1959: 346). 

Don Xenaro segue as regras pero non as obedece. Está en contra do progre-
so, simbolizado polo cinematógrafo, pero parécelle ben utilizar a súa posición 
para atopar un traballo para o seu sobriño dentro da Igrexa: “O seu sobriño 
Antonio Biempica, fillo vinculeiro da súa irmá Teresa, quería entrar no semi-
nario e facerse cura pola breve. A idade aconselláballe ese camiño rápido. E a 
sabedoría, sospeitaba o bispo, non había dar para moito máis” (Casares 1981: 
13). Don Xenaro é definido coma un home que pode ceder ante o medo e cuxa 
fidelidade depende da orixe e implicacións da súa covardía. El vén e vai coma o 
vento e é por iso que ao bispo lle entran remordementos de contratalo e dubida 
da súa capacidade intelectual para manter unha opinión propia: “os seus esca-
sos dotes de tipo intelectual e unha fidelidade escrupulosa a unha conciencia 
atormentada polo temor, facían del unha presa ideal para os que conducían 
entre bastidores a oposición á política diocesana de Ilustrísima” (Casares 1981: 
16). Pero esta antigalla do pasado non corresponde só a don Xenaro. O propio 
bispo confesa como tampouco pode aturar as misas na capela das monxas: “in-
capaz de afacerse o arrecendo a herba luísa que impregnaba todo o convento. 
E por si fose pouco, sor Sabina” (Casares 1981: 17). 

Ao olor a rancio e antigo que se desprende da herba luísa súmase tamén a 
presenza dunha monxa que, malia facer rir ao bispo, manifesta abertamente 
a separación deste co resto da igrexa: “había non obstante algo cómico na ac-
titude da monxa que distraía a Ilustrísima e que o obrigou a repetir diversas 
pasaxes do canon… En dúas ocasións tivo incluso que morder os labios para 
domear un sorriso” (Casares 1981: 22). Esta actitude cómica que ve o bispo en 
sor Sabina é o oposto do que o resto dos eclesiásticos perciben. Don Xenaro 
afirma que algún día a sor estará nos altares con santa Teresa. A superiora do 
convento fai todo o posible para que o bispo trate de acompañar a sor Sabina 
e comezar unha amizade entre os dous. Don Telesforo, o lectoral, preséntase 
como confesor da santa e principal instigador das alucinacións e levitacións 
desta. Mesmo a propia monxa vai falar co bispo para reprobarlle a súa falta de 
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atención á parroquia e a súa indiferenza fronte ao pecado (do cinematógrafo) 
que se está cometendo na cidade. Esta remisión á superstición, á indulxencia 
nunha falsa relixión e falsa percepción da realidade está tamén ben exposta 
no asunto do cinematógrafo. Dende que Barbagelatta e a súa familia chegan á 
cidade portando a nova máquina, o público escíndese en dous grupos. Uns o 
aceptan como parte dos avances científicos que se están a producir e outros, os 
máis, van censurar o seu uso e a participación do mesmo, amparándose na tu-
tela da Igrexa e dos grupos conservadores. O tema do cinematógrafo é central 
no argumento da novela. Toda a trama se desenvolve arredor do aparello e da 
frustración dos cóengos e lectorais por non poder convencer ao bispo para que 
condene o invento e faga que a familia Barbagelatta abandone a cidade. 

Este conflito producirase na novela en tres frontes diferentes: o eclesiástico, 
o social e o político. Por un lado está, como xa se describiu, un choque entre o 
bispo e o seu lectoral, chanceler, fámulo e cóengos. Don Narciso e don Teles-
foro tratan de encubrir o seu aborrecemento dos avances na ciencia por medio 
de informes pseudocientíficos que tratan de gañar terreo contra o bispo pero 
que non fan máis que mostrar a súa propia ignorancia. Este informe descrito 
polo narrador como elaborado en catro partes non contén máis que unha ex-
posición do invento e o proceso da súa invención e dúas partes finais nas que 
se recollen, non tanto os danos materiais, como secuelas espirituais derivadas 
dunha raquítica percepción moral do ser humano e da sociedade: “O cinema-
tografo, ó que incidentalmente se descualificaba desde o punto de vista estético 
(“Espectáculo de feria y sin gusto”), producía afrouxamento da vontade, ob-
nubilaba a capacidade de descernimento e creaba o espellismo e a ensoñación 
dunha falsa realidade” (Casares 1981: 56). O termo “realidade” é fundamental 
para comprender as premisas da obra. Esta novela, como moitas do 98, lidia 
co problema de rexeitar un estado de cousas que tivo vixencia deica aquel ins-
tante mais que debe ser substituído por outro. Segundo o informe da diocese, 
a realidade do cinematografo é unha realidade falsa; así e todo, a realidade sen 
o cinematógrafo pode considerarse igualmente enganosa. O único personaxe 
que acepta isto é o deán, vello amigo do bispo, que ao ser cuestionado sobre a 
súa opinión sobre o asunto, establece moi firmemente como: “Eu… pouco teño 
que opinar. Xa non saio á rua e ignoro qué cousas ocorren na cidade. Gustaríame 
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dispor de datos que neste momento non posúo” (Casares 1981: 53). A ignorancia 
de novo é o principal obstáculo para a reforma. Mentres que o deán afirma 
a súa o resto a negan. Pero non só existe ignorancia dentro da Igrexa, senón 
tamén dentro dunha parte da estrutura social da cidade. 

Isto resulta patente na lectura de El Testigo de Cristo, revista da diocese 
cuxos artigos son editados principalmente por don Xenaro. Esta publicación 
irrita o bispo por publicar ininterrompidamente as levitacións e supostos mi-
ragres de sor Sabina e debido a que un día si e outro tamén aparece unha sec-
ción onde os fregueses poden escribir sobre os favores recibidos por medio da 
monxa e así contribuír á propagación das súas terxiversacións:

 
Unha veciña da cidade que firmaba “Devota” confesaba ter sandado 

dunha enfermidade desahuciada… Un home que ocultaba a súa identida-

de debaixo da palabra “Arrepentido” confesaba ter recibido un favor impa-

gable… Escribía tamén xente que encontraba cousas perdidas… (Casares 

1981: 71-73).

O grao de influencia que os grupos máis conservadores da Igrexa teñen na 
cidade ratifica a separación dos diversos estamentos e amosa o problema de 
como a cidade (metáfora de España e Galicia) debe verse no medio das loitas 
políticas que se desenvolven nestes momentos. 

En canto aos desacordos políticos, o bispo representa o partido liberal, en 
canto que desexa dar unha visión máis acolledora e unificadora da diocese e 
da cidade. El pretende abrir a porta á ciencia, á intelectualidade, ás diferentes 
correntes europeas e doutras partes do mundo, precisa implantar a lóxica e o 
sentido común e que estas se convertan en compases polos cales se guíe o espí-
rito relixioso. Neste senso compréndese, por exemplo, o desánimo do prelado 
cando le no periódico conservador un artigo referente ao dano que o cinema-
tógrafo está a facer na cidade e as novas revelacións de sor Sabina. Este artigo, 
que se presenta na tiraxe como escrito e asinado por el mesmo, fai patente a xen-
reira e a falta de confianza dentro do seo da Igrexa. Don Narciso, don Telesforo e 
máis concretamente don Xenaro parecen querer usurpar o poder e a autoridade 
do bispo e o que é máis problemático, desexan impoñer á igrexa as pautas polí-
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ticas e sociais a seguir. A Igrexa, para estes tres sacerdotes, non é un lugar aberto 
e acolledor de todos os homes e as súas diferentes visións, como monseñor Fa-
nego (o bispo) quere representala, máis ben é unha organización política e cun 
ideario moi concreto, como os sacerdotes expoñen moi claramente:

 
[…] estamos sendo perseguidos. Canalejas e Romanotes actúan abertamen-

te contra nós. Desde que o bárbaro de Sagasti subiu ó poder, as campañas 

contra o clero van en aumento. Os Krausistas apodéranse da universidade. 

Prohíbese o ensino da relixión nas escolas. Queren pecharnos os colexios… 

(Casares 1981: 80).

Don Xenaro manifesta abertamente a súa opinión en canto á política que 
revela de novo unha afinidade polo statu quo e polo pasado monárquico de Es-
paña. Esta manifestación representa as opinións encontradas entre a relixión e 
o partido liberal ademais da posición fóra de lugar en que se encontra o bispo e 
que dificultará o goberno da diocese. Isto vén incrementar esta diferenza entre 
o pasado e o presente, pois mentres uns se aferran á tradición outros reciben o 
progreso. É o que se ve cando El Liberal dá a noticia do incendio en París por 
mor dun operador cinematográfico e se coñece a reacción do cóengo lectoral: 
“Pronunciou palabras apocalípticas sobre aquela espantosa traxedia e acabou 
establecendo unha oportuna e interesada relación de parentesco entre o bra-
seiro parisino e o lume do inferno” (Casares 1981: 23-24). Esta aprensión cara 
ao futuro é o que inmobiliza a maioría dos cidadáns dentro da diocese, pero 
non é a principal característica do tratamento da historia na novela de Casares. 
Esta parálise, como Maeztu a nomeaba, ten a súa orixe no uso do pasado e na 
ignorancia da xente para facerlles crer en doutrinas e institucións que, coma a 
Igrexa, terán un impacto definitivo nas súas vidas. Esta parálise obsérvase así 
mesmo nunha exposición circular da historia e da introdución do que Unamu-
no deu en chamar a intrahistoria. 

Segundo Marsha S. Collins, os escritores do 98, especialmente Machado, 
Baroja e Azorín, caracterizáronse por desenvolver nas súas obras unha inte-
rrelación de tempo e espazo que estaría definido polo seu constante cambio e 
fluír, ata o punto de que a súa literatura está ateigada de: “imaxinería temporal 
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e espacial de grande elasticidade, focalizadores que confunden as leies da fí-
sica e voces visionarias que falan ao pasado e predicen o futuro”, (Collins 2000: 
51). Para Birute Ciplijauskaite, este constante fluír de eventos e personaxes ten 
unha conexión directa coa utilización, por parte destes autores, dunha noción 
circular da historia, mediante a focalización nos sucesos cotiáns que non per-
miten tanto o enfoque na psicoloxía da historia coma no seu desenvolvemento. 
A historia considérase un palimpsesto en que as accións naturais veñen a ser 
tan importantes como os grandes acontecementos históricos. A súa repetición 
dende tempos inmemoriais converxen na conclusión de que non hai unha soa 
historia, o mesmo que non hai unha soa verdade ou unha única sociedade con 
costumes inquebrantables:

No llegan a la historia serial, no se basan preferiblemente en estadísticas; 

sí profesa ya algo parecido a la historia de las mentalidades. El enfoque de 

los hechos que se repiten y obedecen a movimientos largos y lentos les lleva 

a subrayar el tiempo concebido como “longue durée” que apenas permite 

percibir cambios [...]. Se critican —sin que deje de sentirse de vez en cuando 

cierta nostalgia por ellos— los valores tradicionales, lo cual hace más fre-

cuentes los efectos de ambigüedad, y se introduce la subversión por medio 

de la intertextualidad [...] (Ciplijauskaite 2000: 17). 

A partir de agora, segundo este crítico, un sentimento de relatividade vai 
ser crucial para o entendemento do mundo exterior e a aceptación dunha rea-
lidade fragmentada e en continua transformación. O lector, excepto aquel das 
clases máis acomodadas, reclamará ese cambio de realidade e a historia deixa-
rá de ser patrimonio de gobernantes e mandatarios para converterse en parte 
do pobo, do cotidián. A novela de Casares reivindica esa espontaneidade do 
rutinario ao describir as accións diarias do bispo e o resto da diocese. Así, 
móstrasenos o bispo lendo un informe mentres está xantando: “Apurou o con-
somé, protestou delicadamente porque o bisté estaba demasiado feito, pediu a 
cambio un par de magras de xamón, fixo unha mestura de mazás con queixo...” 
(Casares 1981: 11). Introdúcesenos ao bispo non desde unha postura de au-
toridade senón como un ser humano con necesidades fisiolóxicas. En todo o 
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libro hai contados instantes nos que o bispo dá unha orde, e faino exactamente 
con don Xenaro, don Telesforo e don Narciso. No resto da historia, aparece 
como calquera individuo, indo aos seus deberes sen preocuparse de impresio-
nar ou oprimir aos que están por debaixo del. Un dos mellores exemplos disto 
é unha ocasión cando está tomando a sesta e don Xenaro pasa á sala para velo, 
mentres que el non se molesta en quitar o pano da cabeza. Malia que esta de-
cisión vén dada co fin de mostrar o seu poder fronte o fámulo, monseñor non 
logra manter o dominio completamente: “deuse conta de que levaba o pano 
espantador das moscas na cabeza e sentiuse ridículo” (Casares 1981: 13). 

A cotianeidade, non obstante, non é particular do bispo e amósase igual-
mente nas súas percepcións do mundo ao seu redor. O narrador agasalla ao 
lector cunha descrición minuciosa destos momentos rutinarios onde o bis-
po contempla indefinidamente o ir e vir da xente considerándoos á fin, e ao 
cabo os auténticos representantes da historia: “ía Ilustrísima contemplando a 
alegría matinal das rúas, insensible ó sermón que ó seu lado lle botaba don 
Xenaro” (Casares 1981: 17). Coa xente nas rúas, os operarios de banco que 
van aos seus traballos, os mercadiños nas plazas, fáisenos ver, durante toda a 
novela, como o bispo desexa realmente formar parte desa realidade. Dentro do 
palacio episcopal, séntese encerrado, afastado do mundo, sabe que vive entre 
inimigos, que non pode pensar ou traballar ao seu gusto. É cando sae que se 
sente entre iguais: “nas leiras andaban agora coa recollida das patacas. Cada 
vez que o sacho entraba na terra e arrincaba o froito gardado, vivía Ilustrísima 
o gozo poirento e vexetal que presentía nos campesiños...” (31). Esa cotianei-
dade representa o que Collins e Ciplijauskaite denominaban como repetición 
e o constante fluír en contraposición de eventos e personaxes. 

A historia de Ilustrísima estrutúrase e desenvólvese mediante as constantes 
saídas que fai o bispo e que nos indican os problemas que está atravesando non 
só a Igrexa senón a cidade e a súa colectividade. Estas andanzas pola cidade 
e polo campo non nos fan coñecedores dos grandes acontecementos históri-
cos do momento, pero si dos eventos que transcorreron ás costas da historia 
oficial e que van influir na xente. É así, por exemplo, como cando o prelado 
pasa polas leiras onde están recollendo as patacas e rememora a fame do ano 
anterior. Neste momento non se está falando da política de Romanones ou das 
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represalias contra a Igrexa senón do pobo, de como o inverno trouxera xeadas 
e as familias enchían a praza da cidade en busca de pan, e o bispo dera orde 
de matar dúas vacas co fin de axudalos. Tamén rememora o bispo o Crime 
Noxento, cando pasa pola ponte onde sete veciños foran asasinados. Noutro 
dos seus paseos, o sacerdote vai ao cine para observar persoalmente o posible 
dano que o artiluxio estaba a facer e corroborar así os informes do seu lec-
toral. Estas continuas escapadas axudan ao bispo a poñerse en contacto coa 
realidade dos seus diocesanos e tamén o integran na sociedade. É mediante 
isto como comeza a formar parte da historia con maiúsculas, unha posición 
que era ocupada por reis pero que agora se converte no rebulir diario e nos 
problemas da xente. 

Para o bispo, as disposicións da diocese a da Igrexa non son máis que es-
cusas para controlar ao público. Dende o principio rexeita impoñer puntos de 
vista e opinións sobre dos seus faceres cotiáns como ir ao cine ou ler noticias 
consideradas pecaminosas para a súa alma. Esta decisión relaciónase co con-
cepto de intrahistoria e rexeneración tan practicado polos autores do 98 e re-
colleito pola obra de Carlos Casares. Para Unamuno, a intrahistoria conéctase 
esencialmente coa repetición dos costumes ancestrais e a adquisición deses 
costumes por parte do individuo: “Tamén Unamuno presentou a intrahistoria 
como depósito de modelos ancestrais de percepción e comportamento” (Jurke-
vich 1991: 49). Unamuno, de acordo con Jurkevich, conecta a intrahistoria co 
constante fluír das cousas, a infinita continuidade da tradición pero ao mesmo 
tempo, promotora, reveladora do progreso. Non promove o acaparamento de 
herdanzas de xeracións pasadas, tanto como o renacemento infinito de cons-
ciencias individuais que poidan avanzar cara ao futuro sen manter a bagaxe do 
pasado. Javier Herrero defínea como “no solamente […] una inmersión en la 
vida cotidiana del pueblo, y un esfuerzo por iluminar su cultura espiritual, sino 
que también excluía la dirección de esas energías al superficial acontecer de la 
actualidad política” (Herrero 2000: 121).

Este exame da cultura espiritual do pobo é o que ofrece Ilustrísima ao exa-
minar os motivos para tanto sangue e odio na matanza do Crime Noxento. En 
primeiro lugar, os crimes lembrados na ponte non teñen que ver tanto coas 
mortes dos veciños en si como coas causas destas mortes. Do mesmo modo 
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que a intrahistoria tamén forma parte dos arquetipos e mitoloxías derivadas da 
consciencia colectiva, a violencia, como parte desa consciencia, tamén se pode 
explicar a partir de arquetipos e lendas. Para o bispo, as causas da masacre en-
tón non se derivan tanto dos problems actuais como das regras tipificadas no 
pasado. Para el, as causas da masacre revélanse no primeiro libro de Macabeos 
onde: “a enumeración das ordes e prohibición (foran as) que motivaran tanto 
sangue: a supresión dos holocaustos, a profanación dos sábados, a contamina-
ción dos santuarios e o sacrificio de porcos e animais impuros” (Casares 1981: 
33). Aínda que a inestabilidade política e social e as diferenzas entre conser-
vadores e liberais levaran a revolucións, guerras e asasinatos, para o bispo é 
esa consciencia colectiva transmutada do pasado a que hai que transformar na 
procura dunha sociedade máis progresiva e xusta. Se a intrahistoria ten como 
obxectivo en Casares esta transformación das leis que rexen as comunidades 
humanas, será tamén o punto de partida para abordar o que os autores do 98 
denominaron rexeneración. Aínda que acuñado por Joaquín Costa, o termo 
tivo amplo uso non só en política senón sobre todo no campo da educación e 
da cultura. No caso de Casares, usarase para dar cabida a unha reforma social 
e de valores. 

Para Unamuno, a rexeneración dun país non se basea soamente na reforma 
do sistema educativo ou laboral, como adiantaran Costa e varios dos seus con-
temporáneos, senón mais ben un cambio no subconsciente, unha transforma-
ción no modo de concibir o país e os seus cidadáns: “el espíritu que le lleva en 
su paso por la tierra, comprender sus diferencias regionales para consagrarlas 
e integrarlas y estudiar el porvenir del capital y del trabajo” (Unamuno 1959: 
360). Lonxe do autoritarismo e das tendencias cara á dereita que moitos criti-
cos observaron ao longo da historia coas teorías de Costa, o rexeneracionismo 
enfócase nun reto á apertura, á europeización e á universalidade. Segundo Ja-
vier Herrero, esta construción dunha comunidade integradora e aberta realí-
zase mediante o asentamento do que se designa como “patria de campanario”, 
é dicir: “el medio natural directo (el territorio visible desde el campanario de 
la iglesia de su pueblo)… aquella a la que nos encontramos emocional e irre-
misiblemente unidos, ya que forma la base de nuestra inmediata percepción 
y vivencia del mundo” (Herrero 2000: 118-119). Este espírito de campanario 
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en Ilustrísima non se compón tanto das institución que rodean o bispo como 
daqueles organismos sobre os que se asentan novas oportunidades e dereitos 
como o cinematógrafo, o periódico de esquerdas El Liberal, e todos os fitos 
e comportamentos sobre os que se vai crear cambio. Cando o bispo decide ir ao 
cine, non é só co fin de constatar como se está a utilizar o novo invento, senón 
entendendo a oportunidade para fuxir das pequenas e anticuadas mentalidades 
que o rodeaban, dándose ocasión a si mesmo de ser testemuña desta novidade, 
de dar a benvida ao futuro. Ten medo de que o recoñezan, pero non deixa que o 
medo, a ignorancia e as posibles represalias lle impidan continuar. 

A pesar de que os seus subordinados están totalmente en desacordo coa 
decisión, o bispo dáse conta de como o cine non só é unha maneira de entre-
temento senón de educar o pobo e abrir as portas ao mundo da tecnoloxía e 
dos avances industriais e dos transportes. Neste contexto é importante sinalar 
como a primeira proxección do cinematógrafo é o movemento dun tren que 
avanza cara ao espectador, o que provoca o abandono da sala por parte do pú-
blico: “E de repente, a marabilla. Unha locomotora lanzada a toda velocidade 
contra a sala provocou o pánico e a desbandada. A xente comezou a correr e a 
berrar. Algúns trataron de abrir a porta. As mulleres choraban. O tratante es-
condérase debaixo do banco. O can ladraba…” (Casares 1981: 46). O cinema-
tógrafo pode considerarse unha metáfora de todos os adiantos que os órganos 
reaccionarios tratan de obstaculizar na península. A reforma de España, e a 
de Galicia debería comezar pola aceptación dos cambios, do progreso e das 
reformas como a educación. Con todo, non é posible pola influencia destas 
institucións e máis claramente por un espírito de covardía e censura que afecta 
a estes organismos e persoas aredor deles. É por isto que o rexeneracionismo 
non pode comezar dende afora senón dende dentro cunha reforma da persoa 
e da súa identidade. 

Para os noventayochistas coma para o bispo Fanego, o cambio persoal ex-
ponse como compromiso preliminar, aínda que no caso deste segundo acabe 
en fracaso. Aquí é interesante sinalar como está estruturada a súa figura. Men-
tres que o personaxe do bispo é o maior punto de referencia en canto á crítica 
fronte ao inmobilismo e o conservadorismo da sociedade, a súa conduta pode 
ser interpretada, ás veces, coma unha réplica daqueles aos que censura. Des-
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te xeito e dende o principio da novela, o bispo maniféstase nalgúns instantes 
coma un personaxe que recibe servizo en vez de servir. Por exemplo, o primei-
ro capítulo ábrese cun xantar de Ilustrísima mentres le un informe de don Xe-
naro e onde se describe como a súa paciencia “empezaba a rebordar dos límites 
xenerosos da súa redonda humanidade” (Casares 1981: 13). No capítulo tercei-
ro, mentres el mesmo está escribindo un informe, vai coller unha copa de viño, 
afirmando que el é o único que bebe na sede do bispado, mentres os demais 
se dedican a consumir as galletas e os amendoados de sor Sabina. No capítulo 
cuarto, indícase como os nervios do protagonista (debido aos problemas que 
hai na diocese) rematarán por marcar irreversiblemente a súa vida ata o punto 
de que non pode comer: “unha inapetencia que se manifestou por primeira vez 
diante duns medallóns de salmón empanados con champiñóns e salsa bechamel, 
a renuncia ós cales o deixou triste para varios días” (Casares 1981: 29).

Por outra banda, cabe mencionar, como nalgunhas ocasións o bispo se 
amosa como unha persoa de gran debilidade tanto física como emocional. 
Non quere afrontar problemas e amárgalle a idea de que os seus serventes es-
tean tramando iniquidades. Un exemplo disto é o feito do medo que lle pro-
duce pensar na posible morte do seu vicario. Aínda que xa é bastante maior e 
o mesmo vicario se describe como inútil para exercer ningún papel na diocese, o 
monseñor nega esta realidade e vive a súa existencia co temor de perder o seu 
compañeiro: “A enfermidade do amigo resultaba unha dura proba. Privado 
da súa sedante compañía e da seguridade do seu consello, Ilustrísima sentíase 
como abandonado, perdido na trampa leguleia dos papeis e comido polos den-
tes do misticismo” (Casares 1981: 27). A pesar destas mostras de aprensión, a 
coraxe practicada exteriormente polo bispo guíao ata o final da historia, cando 
o personaxe perde a batalla contra o clero e ten que ceder ante a violencia que 
as súas cartas están producindo na cidade. Ilustrísima asumirá a súa respon-
sabilidade polo peche do cinematógrafo e pola inminente fuxida da familia 
Barbagelatta ante as ameazas de morte dos veciños. Ao longo dos capítulos, 
Ilustrísima distínguese pola súa bravura ao opoñerse á ignorancia e ao atraso. 
Atrévese a desafiar as normas da Igrexa e fai caso omiso ás advertencias dos 
conselleiros. Pretende ignorar o que está acontecendo coa política de Madrid, 
parece non importarlle o feito da perda de influencia e privilexios por parte 
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da Igrexa, asiste a unha das películas de Barbagelatta e ata a fin rexeita que o 
seu nome apareza firmando un artigo de La Verdad, mentres que el continúa 
escribindo cartas para El Liberal. Pero é nestas decisións onde el finalmente 
atopa a súa consumación. 

Ante o desafio do seu fámulo de non publicar o artigo rexeitando a con-
dena do cinematógrafo, e tamén ante a negativa do director do periódico La 
Verdad de publicar unha rectificación, o bispo resolve comezar a escribir car-
tas a El Liberal onde non só realzará os méritos do cinematógrafo e a coraxe 
da familia italiana para traelo á cidade, senón que denunciará a falsidade da 
Igrexa e os enganos perpetrados polos aparentes miragres de sor Sabina. Baixo 
o pseudónimo de Aleceios, as cartas, cre el, son o último recurso para manter 
o cinematógrafo e a familia dos italianos na cidade. Non obstante, debido a 
toda a retórica utilizada pola Igrexa e máis particularmente polo periódico 
conservador, as súas cartas non farán mais que incrementar o conflito ata que 
se desate a violencia. O feito de que as súas contribucións están creando este 
ambiente de conflito e brutalidade forzara o bispo a escribir a sua ultima misi-
va, recusándose do dito e na que, ao fin: “dúas bágoas redondas e grosas foron 
caer no medio do papel, sobre o nome de ‘Aleceios’, que ó instante se converteu 
nunha pucharquiña borrosa e azulada” (Casares 1981: 112). Unha pucharqui-
ña na que tamén morrerán as ansias de renovación e progreso.

A figura do bispo segue as directrices que marcan os escritores do 98 para o 
novo individuo. Por unha parte está a visión do español de Unamuno, indivi-
dualista, guerreira e sobria, por outra, a perspectiva dos personaxes destas no-
velas que é vista polos críticos, en particular Santiáñez e Joan Ramón Resina, 
como estratificada e contraditoria. 

Para Gonzalo Navajas, as literaturas finiseculares do século XIX e do XX 
non deben considerarse totalmente diverxentes entre si. As consideracións éti-
cas dos dous séculos, a localización do feito nacional para os distintos autores 
e a multiplicidade da voz autorial son algúns dos trazos compartidos polos 
autores de ambos períodos, aínda que no século XIX, estas premisas aínda 
non puideran considerarse o suficientemente estudadas. De igual maneira se 
podería falar da novela Ilustrísima con respecto á novela do 98. Ambas as dúas 
obras se crearon en tempos históricos diferentes, incluso se podería dicir con-
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traditorios con todo, ambas foron épocas de crise e de transformación. Como 
xa vimos, a finais do século XIX e na década dos oitenta, a influencia do pa-
sado e as pretensións para o futuro eran temas esenciais. En ambos os dous 
casos, van existir grupos que queiran o desenvolvemento de novos valores e 
mentalidades e igualmente, segmentos da sociedade que viven arraigados no 
pasado e non son capaces de concibir unha nova forma de entender España ou 
Galicia. A circularidade histórica e o concepto de intrahistoria foron tamén 
fundamentais en ambas épocas. No caso galego, xa dende o principio, se pode 
anticipar que o relato histórico vai circunscribirse coa vida e cos costumes do 
pobo. Os grandes señores e os grandes acontecementos nunca formaron unha 
gran parte da historia galega a menos que se conciba como unida coa histo-
ria castelá ou española. Nesta historia do pobo, como sucede con Ilustrísima, 
sempre hai lugar para a reforma e para a rexeneración. Ao final da novela, o 
bispo está tratando de escribir esta nota de desculpa para o periódico co fin de 
rematar coa violencia que se desatou na cidade. Así e todo, co intento de coller 
unha vez máis o papel para comezar a escribir, e tamén co enfoque que se pon 
no seu esforzo en escribir, o narrrador quere darnos a entender que a historia, 
talvez, non acabe aquí. O bispo seguirá loitando ao seu modo por ofrecer me-
llores condicións intelectuais e sociais para o pobo. O seu esforzo incesante, 
como o devir histórico, son as únicas esperanzas de mellora. 
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Xavier Carro

Xoguetes para un tempo prohibido, 
unha novela clave na narrativa 
casariana

Xoguetes para un tempo prohibido1 (1973-1975) é a terceira obra dentro 
do corpus narrativo de Carlos Casares. A obra, a pesar dos premios recibidos 
e de ser un éxito de vendas, coido que non mereceu a atención crítica que 
debería, xa que ademais da súa técnica anovadora, habería que considerala 
tamén como a primeira novela xeracional escrita en galego.

A novela obtivo dous importantes galardóns: Premio de Narrativa 
“Galaxia, 25 anos” para conmemorar a data da súa fundación e, unha vez 
editada, o “Premio da Crítica Española” (1976). O xurado do certame da 
editorial integrábano Álvaro Cunqueiro, Gonzalo Torrente Ballester, Celestino 
Fernández de la Vega, Francisco Fernández del Riego e eu mesmo, actuando 
como secretario sen voto Ramón Piñeiro, en cuxa casa de Compostela nos 
reunimos. Presentáronse baixo plica oito orixinais, dos cales pasaron ás 
deliberacións finais Antón e os inocentes, de X. L. Méndez Ferrín; No cadeixo, de 

1 Casares, Carlos. Xoguetes pra un tempo prohibido. Vigo: Galaxia, 1975.
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Paco Martín; e Xoguetes para un tempo prohibido. Quedou finalista No cadeixo, 
novela da que recomendamos a súa publicación, recaendo por unanimidade o 
premio na obra de Carlos Casares. Cunqueiro e Torrente, como o resto do xurado, 
salientaron os valores da obra premiada. Persoalmente, creo que a novela marcou 
unha inflexión na narrativa galega de posguerra, tanto pola técnica empregada 
como polo tema abordado, no que se recoñecerían moitos lectores. A reunión foi 
moi cordial e sinxela. Durou arredor de dúas horas. Uns cafés con pastas puxeron 
o ramo ao ditame. Pola galería entraba xa unha luz primaveral.

Daquela data pasaron trinta e tres anos. A razón do meu ensaio é unha 
reflexión sobre algúns aspectos importantes do texto de Casares. Alguén 
apuntou que o novelista en xeral non fai máis que escribir unha única novela 
desde puntos de vista e técnicas diferentes, recreando o mundo desde a ficción. 
Isto é, ficcionalización da realidade, transcendéndoa á novela. Un xeito de 
exorcizar o mundo coa palabra, ou de recrealo desde os eidos da fantasía. En 
Xoguetes para un tempo prohibido atopamos moitos temas e motivos que logo 
serán recorrentes no seu universo novelesco como son a inocencia, a infancia, 
o autoritarismo, a delación, a intolerancia, a violencia e a amarga realidade 
dunha sociedade vixiada e reprimida polo franquismo. 

Casares experimenta en cada obra unha técnica axeitada á trama. O no-
velista preocúpase sempre de conciliar estilo e ética, respondendo a esa es-
crita comprometida co seu tempo. O seu universo de ficción é coñecido, case 
familiar ao lector, e a voz narradora logra crear no texto un espazo onde hai 
cabida para ese invisible receptor externo que participa da historia, atrapán-
doo desde a primeira páxina á derradeira.

Xoguetes é un texto indisolublemente unido ao marco cultural e político 
que Casares vive en Compostela (a cidade chuviosa). Son os días de formación, 
dos encontros e dos feitizos literarios. Todo ese mundo encontrámolo recollido 
na obra. A década dos sesenta vén marcada por unha tímida apertura que 
repercute nunha liberalización na censura que permitiu ler libros antes 
inencontrables e que marcaron a estadía compostelá do escritor da Limia. 
Por iso, para o lector de hoxe, a noveliña é tamén emblemática da literatura 
daqueles tempos posto que nas súas páxinas se recollen moi ben asimiladas 
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as técnicas imperantes e renovadoras, fronte á escrita marcada polo social-
realismo. A novela ademais, na miña opinión, está chea de chiscadelas. 

A moita xente nova que se achegue a Xoguetes..., pódeselle volver un texto 
escuro e críptico pola dificultade para descifrar moitas claves culturais e, sobre 
todo, relixiosas, que latexan na novela. Este texto é tamén un relato xeracional 
que narra a perda da inocencia e os sucesivos desenganos nun mundo feo de 
medos e prohibicións. 

O título agacha unha pegada de obras que por aqueles anos formaron parte 
da bagaxe de lecturas do autor. Hai unha simbiose ilustrativa dalgunhas delas 
no seu metafórico título. Unha simple análise revélanos un sincretismo literario, 
pois o seu título de corte lírico fai tamén referencia a unha serie de obras lidas 
polo autor en Compostela e que lle influíron no seu horizonte creador. 

A primeira palabra, “xoguetes”, figura nunha obra que o impresionou moito, 
tanto polo contido como pola fotografía da sobrecuberta. Era a novela de Juan 
Marsé Encerrados con un solo juguete (1961) e que eu tiña na miña biblioteca. 
Carlos quedou abraiado por aquela fermosa fotografía en branco e negro de 
Oriol Maspons. Recordemos que o selo distintivo da Biblioteca Breve de Seix 
Barral eran as fotos tan suxestivas que levaban os seus libros. A composición 
da foto era moi simple pero dunha gran forza, un cuarto de paredes brancas 
cunha cama onde había unha rapaza deitada escoitando un pick-up en actitude 
melancólica. Non esquezamos que se as lecturas influíron na súa narrativa, 
tamén o mundo da imaxe exerceu unha gran fascinación no noso autor. 

A Carlos Casares gustáballe moito o cine. Nos seus primeiros anos compos-
teláns e con Arcadio López-Casanova de compañeiro de pensión ían ao cine 
sempre que podían. Os dous eran grandes namorados da sétima arte e ficaban 
fascinados pola forza e beleza das imaxes. Durante a segunda estadía en Com-
postela, Casares foi socio do cineclub universitario que dirixían Ezequiel Mén-
dez, Meizoso e Banet, comandados polo profesor Gonzalo Anaya. Vimos xuntos 
Juguetes rotos (1966), e comentámola con Fernández Ferreiro, outro gran 
afeccionado á sétima arte no faladoiro do Gaiola. A película de M. Summers 
estaba encadrada no cinéma-verité. O director rodara xa Del rosa al amarillo e La 
niña de luto, dúas obras moi celebradas e eloxiadas naqueles días. 
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Tocante ao sintagma “para un tempo prohibido” é obvio que garda certa 
semellanza coa magna obra de Marcel Proust À la recherche du temps perdu, a 
cal en edición de peto por aqueles anos en Alianza Editorial facía furor entre 
os “clercs” universitarios. Agora ben, tampouco se poden calar obras que por 
aquel tempo foron lidas e que endexamais son lembradas nin figuran nas listas 
dos grandes autores, aínda que sexan lecturas iniciais que proporcionan os 
primeiros e inesquecibles momentos nos que se vai descubrindo o fascinante 
mundo da ficción. É o caso, entre os que eramos novos daquela e aínda non 
tiñamos criterio lector, de Edad prohibida (1958) de Torcuato Luca de Tena, 
que Carlos leu no preuniversitario ourensán e da que falaba ben. Una noveliña 
de rapaces onde se narran as primeiras ilusións, os primeiros namoros e 
tamén o lado amargo da vida, o descubrimento do vivir supeditado ao 
mundo dos maiores e ese drama silencioso e íntimo de como os soños se van 
esnaquizando contra as arestas da dura realidade. Hai que recoñecer que esas 
lecturas primeiras deixan sempre un pouso misterioso na futura ideación 
fabuladora e logo son tamén parte deses alicerces da construción imaxinaria 
e marabillosa da ficción. Os dous títulos, tanto o de Luca de Tena como o de 
Casares son afíns, variando o concepto temporal (idade/tempo). O adxectivo 
“prohibido” funciona de forma distinta respecto a ambos os dous núcleos. Na 
novela de Luca de Tena, cualifica a adolescencia, esa etapa esencial, epifánica 
onde a dúbida e mais a ilusión son a metafísica da vida xa que é cando se 
constrúe o esquema do mundo fronte a un destino fatal; por iso é a idade 
prohibida, porque é a idade máis dura e difícil. No título da novela de Casares, 
o sintagma “tempo prohibido” subordínase ao núcleo principal, modificando 
a “xoguetes” co significado de “sen futuro”, pois a marca temporal atranca 
calquera posibilidade de acción; xoguetes-persoas sen finalidade, absurdos 
xoguetes, prisioneiros dun destino, embargados por una realidade imposta 
e non escollida na liberdade. Á parte do parecido entre os títulos, hai que 
salientar a figura do acusón ou delator nos dous textos, diferenciándose no 
tratamento formal. 

Resumindo, a análise semántica do simbólico título ilumina as liñas 
secretas que tecen a urda da novela. O simple enunciado da obra ten un 
significado autosuficiente que marca a narración. Se nos fixamos nas tres 
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unidades lexemáticas predomina o sema negativo (xoguetes/prohibido) 
contaxiando do seu valor os termos non marcados (xoguetes e tempo). O uso 
connotativo/metafórico que fai da palabra xoguetes, aplicado aos personaxes 
de xeito xenérico: seres manipulados coma xoguetes, seres sen iniciativa e sen 
liberdade, cárgase de connotación negativa ao igual que o tempo. 

O lector asiste á transformación do neno Elías, á súa aprendizaxe e 
peripecia vital ata os seus anos universitarios, nos que con algúns outros 
compañeiros participa nun incipiente e inconcreto compromiso político no 
mundo estudantil. Pero Elías sucumbe, desnortado, entre dúbidas e temores 
no remuíño dunha sociedade na que non ten cabida o idealismo visionario 
dun mundo agarimado nas xuntanzas clandestinas.

Casares conxuga forma e fondo nunha escrita comprometida co seu tempo, 
conciliando ética e estética. Xoguetes é a historia dunha aprendizaxe, da loita 
contra as circunstancias por ser un mesmo, sen estridencias no devalo dos 
días. A novela reflicte moi ben como se vai moldeando a conciencia do neno 
Elías a través da captación de experiencias e o descubrimento da implacable 
realidade dese mundo concreto e histórico que viven os maiores e non 
entenden os nenos. Por iso, o texto representa a crise existencial na que se 
de bate o protagonista, esa loita entre realidade e conciencia, entre mundo e 
razón e experiencia e ilusión. Xoguetes, malia ser unha novela experimental, 
é unha novela testemuñal, pois é un retrato fidelísimo do ambiente no que 
medraron e se educaron moitos dos seus lectores, rapaces crucificados no 
temor do inferno e apartados dunha relixión baseada na alegría do amor e 
da liberdade predicada por Xesús. Xoguetes é a novela do desengano, o relato 
dunha continua perda, pero sobre todo, unha narración sobre o sentimento de 
culpabilidade, un tema de fonda raizame relixioso-existencial. 

A xénese da novela

A novela aliméntase de todos os xéneros, fagocita todo canto necesita que lle 
sirva para construír unha historia, unha narración que perdure na memoria 
do lector. Este é o propósito do escritor desde que se pon no tear ata que o texto 
colle peso e autonomía. Logo os resultados poden acomodarse, ou non, aos 
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plans iniciais. Pero sempre a palabra definitiva a ten o lector, quen se mergulla 
nas súas páxinas e opina unha vez que rematou de lelas, alleo a ese intricado, 
arduo e dificultoso proceso de encaixar as pezas do crebacabezas novelesco. 
Todo é cuestión de proporción, que dirían os clásicos. Escribir unha novela 
non é unha tarefa doada. Crear, na ficción, o verosímil e unha atmosfera 
respirable para que os personaxes se desenvolvan con total naturalidade, 
repito, non todos o conseguen. Corresponde ao osíxeno narrativo insuflar 
vida a un universo que radica fundamentalmente na linguaxe representando 
todos os niveis do real. E hai algunhas cuestións máis, unha de oído, atinar co 
ton narrativo, verdadeiro diapasón do relato e outra de carpintería, ensamblar 
as pezas formando unha unidade autónoma e sígnica. Creo que esta obra 
consagrou a Carlos Casares como novelista, á marxe dos premios recibidos, 
por mor do apoio unánime que lle deron os lectores. 

Para J. L. Borges a novela é “un xogo preciso de ecos e afinidades”. E Xoguetes 
non é unha excepción; na obra atopamos ecos e afinidades. Todo texto é debedor 
doutros, é unha continua liña que une a historia da literatura, ese continuo pulo 
por transcender a realidade desde a cara oculta da imaxinación creadora. Cada 
obra é sempre nova e distinta con respecto das outras, mesmo que as afinidades 
estean latentes. A diferenza ha de vir da súa radical individualidade, desa 
escritura persoal que o autor deixa como a súa pegada, no ton, esa peculiar 
e persoal modulación da voz narradora para contar desde os adentros da 
conciencia. A historia ou as historias poden ser tan antigas como o home 
mesmo, a súa actualidade estriba no tratamento e no ritmo, ese ritmo que é a 
respiración, o alento vital que emana e nolo transmite o texto. Cando Casares 
escribe Xoguetes, o noso autor ten unha ben nutrida biblioteca ideal, unha 
serie de libros que serán referentes no seu proceso creador e que non se poden 
negar, xa que as súas pegadas se rastrexan en diferentes niveis textuais. As 
influencias na formación do escritor son sempre positivas por canto axudan 
á creación dun mundo autónomo e persoal aínda que, paradoxalmente, estea 
vinculado a outras obras.

Pero non é o noso propósito levar a cabo un labor detectivesco. Hai lecturas que 
trae de Ourense, de autores pouco frecuentados pola mocidade dos sesenta, como é 
A vida de Pedrito de Andía de Sánchez Mazas, libro recomendado polo seu profesor 
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de literatura do seminario. Albert Camus, Cesare Pavese, do nouveau roman tan 
só lle interesaba Marguerite Duras, dos americanos, os contos e O vello e o mar 
de Ernest Hemingway. Casares era tamén un defensor da obra de Cunqueiro e de 
Blanco Amor. Gustábanlle moito Azorín, Borges e do boom americano admiraba 
sobre todo a Rulfo, ao cubano Carpentier (El recurso del método). Calaron moi 
fondo, pola súa técnica, Pedro Páramo, Tiempo de silencio de Martín Santos, La 
región más transparente e La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, Cinco 
horas con Mario de Delibes, polo emprego que facían do monólogo interior. En 
canto ás afinidades episódicas, como xa dixemos non podemos esquecer a citada 
Edad prohibida, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, abonda con reparar 
nas similitudes existentes entre as escenas no barracón e mais o colexio. As novelas 
de García Hortelano: Tormenta de verano e Nuevas amistades semellarían patróns 
válidos para deseñar o grupo burgués, inmoral e clasista no que anda metido Elías 
no derradeiro tramo da obra de Casares. Pero a influencia máis importante, na 
miña opinión, é a aceptación da segunda persoa como voz narradora que toma de 
Señas de identidad de Juan Goytisolo, novela prohibida pola censura e que leu na 
miña casa, xa que ma enviaran dende Suíza. 

“Cada libro propón unha liberación concreta a partir dunha alienación 
determinada”, escribía Sartre2, Xoguetes... foi escrita como unha liberación, 
como un baleirarse dun pasado demasiado pesado. E así o afirma o autor:

 
[…] e eu para librarme de canto pensara naqueles meses con esta muller, 

decidín escribilo. (Calvo, T., p. 125)

Ía ser unha liberación, unha catarse persoal e dolorosa posto que o seu 
proxecto novelístico removeu novas e vellas feridas. A novela é invención e 
autobiografía en maior ou menor dose, malia esta última ser un compoñente 

2  Sartre, J.-P. Qu’est ce que la littérature. Gallimard: París, 1964, p. 90.
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enmascarado e oculto. No caso de Xoguetes... creo que é notable este elemento. 
Como o mesmo escritor lle di a Tucho Calvo3:

[…] naceu dunha crise persoal que se produce ó remata-la carreira e cando 

deixas de ter espírito de estudiante para enfrontarte coa vida. (Calvo, T., p. 125) 

E máis adiante revélanos:
 

[…] esa crise coincide ademais cunha relación miña cunha rapaza [...]. E pro-

duciuse unha crise moi rara, moi complexa e todo acabou como o rosario 

da aurora. (Calvo, T., p. 126)

 
Na conversa co periodista, o autor descóbrenos as orixes da novela, de 

onde parte e cal é o material inicial sobre o que traballará o novelista, aínda 
que o resultado final sexa ben diferente:

 
Pero pouco a pouco a narración foise reconvertendo nunha revisión 

da vida do personaxe. (Calvo, T., p. 126)

Casares, cando fala, parte dunha xeneralidade, “dunha crise” xuvenil. Logo 
matiza e dános nova información: “Ía ser unha novela sobre esa relación amorosa” 
(p. 127), pero a narración tirou por outros camiños diferentes, o tema non foi 
esa relación amorosa, senón que se centrou no personaxe. Foi un descargo de 
conciencia, unha novela de aprendizaxe, de formación do personaxe:

 
[…] a obra estaba orientada a poñer en cuestión toda unha vida que non era só 

miña, senón de moita xente. Por iso teño dito que Xoguetes pode considerarse 

unha novela autobiográfica dunha xeración enteira. (Calvo, T., p. 126)

 

3  Calvo, Tucho. O conto da vida. A Coruña: La Voz de Galicia, 2003.
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Ese personaxe convertíase en icona dese retrato colectivo da xeración 
de Casares; era unha boa coartada para relegar o que puidese haber de 
autobiográfico nela. 

Na miña opinión, creo que hai un tempo de xestación baseado arredor desa 
relación amorosa, pois tiña elementos dabondo atractivos para unha historia 
(unha rapaza abraiante, da alta burguesía, un rapaz que vén do mundo da 
contestación universitaria, a atracción polo luxo, etc.); temas que aparecían 
xa nas novelas de Juan Marsé, Juan Goytisolo ou García Hortelano. O escritor 
canalizou aquela crise persoal coa escritura. Foi un traballo purgativo ademais 
de creador porque o levou a unha revisión, a un balance vital. Aquela primeira 
pulsión artística púxoo diante da memoria que garda, coma nun espello, 
lembranzas e imaxes desa conciencia que vai fraguando o eu. 

Sei que a ideación de Xoguetes supúxolle ao autor unha catarse. Non era 
soamente unha ficción, era algo máis, unha revisión dolorosa do seu pasado 
próximo e remoto, ademais de loitar coa materialidade de escribir a novela, 
pois por unha banda tiña que afrontar os problemas técnicos e formais 
da narración, ese delicado e sutil exercicio de atinar coa voz narrativa que 
pon en pé o relato; e pola outra, a revisión vivencial co pasado a través dese 
neno interior que medrou nun ambiente opresivo que conturbou o ánimo 
do protagonista. Elías, ademais de personaxe é un retrato tipo con moito de 
real. A configuración do personaxe non naceu da nada, a súa encarnación é 
do mesmo barro có do seu creador. Por iso, a catarse tivo que ser dolorosa, 
ía dando forma animando un ser de ficción coa palabra, ao mesmo tempo 
que erguía un pasado de lembranzas abisais, retallos de vida, argueiros 
esquecidos e fantasmais que empezaron a escintilar no presente. ¡Canto tería 
o protagonista do seu creador...! porque a novela, segundo Vila-Matas4, “é a 
vida secreta dun escritor, o escuro irmán xemelgo dun home”.

Casares quixo escribir unha novela sobre unha experiencia amorosa 
pero quedou atrapado pola evocación da infancia e da adolescencia, por ese 

4  Vila-Matas, Enrique. El mal de Montano. Anagrama: Barcelona, 2002.
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personaxe chamado Elías e onde contaba a formación dunha conciencia e a 
historia dunha aprendizaxe coa perda da inocencia. O autor liberábase, soltaba 
lastre, intentaba distanciarse daquel mundo agrisado, de silencios e normas. 
Toda literatura é un exercicio de autocoñecemento e mentres o novelista 
escribe para saber o que é a literatura, como suxire Piglia, “o crítico traballa 
no interior dos textos para reconstruír a autobiografía”.

A novela narra de forma lineal a vida do protagonista. Catro unidades ben 
diferenciadas articuladas por unha estrutura episódica. Catro unidades, catro 
espazos, catro tempos e catro perdas: 1ª unidade: a vila-a infancia-xogos e 
trasnadas, a perda da inocencia. 2ª unidade: o internado-adolescencia-a perda 
da liberdade e o descubrimento da humillación. 3ª unidade: a cidade chuviosa, 
estudos e compromiso. A perda da fe, unha nova maneira de entender o 
mundo. 4ª unidade: a cidade provinciana e un espectador no medio dunha 
burguesía inmoral e trouleira e a derrota final do protagonista.

Calquera lector se decata de que, dentro do conxunto narrativo, a primeira, 
segunda e terceira unidades están mellor acabadas e máis trabadas cá final. 
Hai un leve desequilibrio, unha descompensación entre elas. Penso que isto se 
debe con seguridade a que estaba traballando na novela cando se convocou o 
premio de Galaxia e tivo que acurtala para poder concursar. 

Aténdome ás palabras do autor: “Ía ser unha novela sobre esa relación 
amorosa”, para aclarar despois: “A novela que comenzaba con partes que 
agora están no final, refíxena recontando a historia dun rapaz” (p. 127). 
Descóbrenos que o proxecto inicial da novela tería unha estrutura circular e 
pechada e que o tema central sería esa relación amorosa. Con todo, o escritor 
veuse obrigado a modificalo polas circunstancias do concurso. Supoño que 
Casares tería na cabeza unha novela de longo alento, complexa, unha obra de 
personaxes de ben trazados caracteres e que fose ademais un fresco dunha 
mo cidade minoritaria, que naqueles anos do tardofranquismo principiaba 
a moverse nas aulas universitarias. Pero Xoguetes era tamén unha crónica 
sentimental.

A historia de amor, que foi a idea central desa primeira e pensada novela, 
fixo posible a construción do protagonista pero quedou sen desenvolver en 
toda a súa profundidade a historia desa relación. Quedou tan só deseñada, 
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levantada a xeografía e os personaxes e algunhas notas ambientais para situar 
a acción pero non se rematou o proxecto. Atrévome a dicir que O sol do verán 
pode ser a historia desa relación amorosa, cristalizada pola alegría dos días 
luminosos da memoria.

No meu labor de crítico, escolmei, ao longo da novela, unha serie de 
frases que van tecendo a trama á vez que desvelan o significado das unidades 
temáticas. O texto pódese resumir, como xa escribimos, como nunha historia 
irreparable de perdas, perdas que configuran a conciencia de Elías e a súa 
visión da vida. “Botáronte do paraíso” corresponde aos días azuis da infancia, 
cando a inocencia, a espontaneidade e a liberdade rexían a vida de Elías, antes 
de descubrir que a razón imposta dos maiores esmagará o seu reino: “o sol 
empeceu a ser máis feo”. “O butacón azul” símbolo da persoa que exerce o 
poder e mais a autoridade, é a figura máis próxima ao protagonista. “Máis alá 
do muro” ten un valor bisémico pero no contexto hai que interpretalo, como 
prisión, incomunicación e separación do seu mundo. O recinto do colexio ten 
unha finalidade protectora, illar os internos das influencias nefastas, illalos 
do mundo de fóra que é pecaminoso. Pero alí Elías coñecerá o autoritarismo, 
así como a delación e mais a humillación. Saltar o muro supón recuperar 
a liberdade. Na terceira unidade, “Pero Deus non respondía”, a perda da fe, o 
silencio de Deus na vida de Elías marcará unha nova andaina. O horizonte do 
transcendente queda anulado, fóra do seu razoar. Se o relixioso foi determinante 
nas etapas anteriores, na cidade chuviosa o protagonista libérase da presenza 
obsesiva que tanto o marcou:

 
Os ollos seguían buscando a pequena fiestra que lles permitira saír a 

contemplar a nidia verdade. (p. 140)

“Botáronte do paraíso”

Con esta frase que lemos na páxina catorce, titulabamos a primeira unidade 
de Xoguetes. A perda da inocencia reforzábase con estoutra “agora cando o sol 
empeza a ser máis feo” en referencia á fealdade moral e pecaminosa con que 
é asediado Elías. Comparémolo co título derradeiro de O sol do verán onde o 
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esplendor ilumina as lembranzas felices dun amor xuvenil no medio dunha 
natureza exultante de vida. 

Nesta parte da novela, temos que salientar á parte da ficción, bastantes 
elementos autobiográficos, ademais de trazar un cadro impresionista da sociedade 
vilega galega nos anos do franquismo, onde a relixión enche, rexe e ocupa as vidas 
das xentes. É un testemuño de primeira man, ese teimudo adoutrinamento por 
modelar nas almas dos nenos o santo temor de Deus. O nacionalcatolicismo 
inculcou unha relixiosidade da condenación, non unha relixión baseada 
no amor e no perdón. Sen lugar a dúbidas, un dos éxitos da novela é o ben 
narrado que está este aspecto, co cal se sentiron identificados os primeiros 
lectores de Casares.

Importante é, á marxe dos amigos de Elías, o retrato da familia, Rosa e 
Salvador. A nai é a figura que máis peso ten do grupo; arredor dela xiran Elías 
e Salvador, o seu home, un personaxe contrariado, temeroso e calado, sempre 
visto un pouco de esguello e os avós Eladio e Enriqueta. Os pais son dúas 
figuras misteriosas e distantes, apenas dialogan entre eles. A figura encabuxada 
do pai contrasta coa nai chorosa e afundida nunha tristura depresiva. O cadro 
que debuxa o novelista é un espazo medido pola incomunicación.

A nai é unha mater dolorosa e sufrida: “ela ten que levar a costas unha cruz 
imposible de aturar”, onde se pon de manifesto o sacrificio e o padecemento como 
únicas forzas daquel fogar. Unha “escrava” que entrega a súa vida polos demais. 
Resignación e tristura, bágoas e oracións son os atributos de Rosa. A imaxe que 
gardan os lectores é a dunha nai piadosa que leva en soidade a carga dunha casa 
onde non sae o sol da alegría.

Fronte a Rosa, o pai solitario, home de poucas falas, meditabundo e rosmón, 
fundido nun butacón azul. Pola actitude meditativa que adopta, inferimos 
que ese calado retiro expresa o seu enfado e temor por certos problemas “non 
desexados” que poden complicarlle a vida ademais das cotiás trasnadas do 
fillo:

Papá pasou a noite fundido no vello butacón azul coa cabeza apoiada 

na man dereita, decindo algún pecado de cando en vez. (p. 17)
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[…] ou séntase no butacón azul coa cabeza apoiada na man dereita, mor-

dendo as uñas dos dedos da esquerda e pensa por qué coño as cousas han 

de ser así, por qué se lle ha de torcer hastra o seu fillo maior, bo como era, 

que por qué lle teñen que sementar o carreiro de coios e máis coios, que 

por qué terá que soportar un tantas penas seguidas. (p. 47)

Aquí aparece “o butacón azul” que logo dará título a unha das súas 
obras máis importantes. Podemos pensar que é unha simple coincidencia 
ou partindo de que nada responde ao azar, pois o imaxinario narrativo é 
algo pechado que configura o universo do autor. O butacón é un obxecto 
atributo propio do pai, o personaxe aparece situado nunha cadeira de 
bra zos que connota o apartamento autoritario do xefe do clan, distante 
e superior que é abatido polos desgustos e contrariedades familiares. 
Ademais, o butacón enmarca o pai nunha imaxe patriarcal e solitaria do 
cabeza de familia no ámbito da casa.

Na vida familiar hai pequenas fendas polas que Elías intúe o mundo, un 
mundo do que non se fala, o da guerra, o dos fuxidos e sancionados como 
demostra a misteriosa desaparición do seu tío, situación incómoda para o seu 
pai polas posibles complicacións que lle pode ocasionar. As figuras dos pais 
desempeñan cadanseu rol dentro do marco social da época. A nai goberna a 
casa, preocúpase e ocúpase da educación dos fillos, mentres que o pai vive para 
fóra. A casa é o seu espazo de repouso que non pode ser turbado por nada. 

O distanciamento e a incomunicación son as constantes da familia de Elías. 
Rosa, de bágoas e silencios, agarrada ao rosario, salvavidas dos días grises, 
consómese no traballo escuro da casa. “Escrava do señor”, garda como único 
tesouro o seu amor aos fillos. Mentres, o pai, distante e rosmón, afundido no 
vello butacón azul.

Máis alá do muro

Todo queda fóra e atrás. Todo canto Elías aprendeu co Pavesa, co Calamidá 
e mais o Cascón queda na memoria. O muro levántase entre el e mais o seu 
pasado. É unha fronteira que o afasta e que o precipita nun mundo novo 
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pautado polo regulamento e a férrea disciplina. Na vila, a liberdade tiña a 
extensión das horas e dos xogos, pero aquel colexio enorme víñalle coutar 
a súa vida nun ríxido horario de clases, estudos e rezos.

A estancia de Elías no colexio é a parábola da perda e a recuperación da 
liberdade. O muro que circunda o colexio é bisémico, illa do pecado, dos 
impuros pero tamén o atenaza, sumíndoo nun espazo de desprotección, 
soidade e medo. No colexio, a súa vida verase hipotecada polos castigos. 
Imposible fuxir dese mundo raposeiro, onde a violencia se enmascara cunha 
linguaxe relixiosa condenatoria que puña o home sempre baixo sospeita pola 
súa natureza inclinada ao pecado.

O autoritarismo rexe a vida colexial e Elías tense que enfrontar a unha 
serie de situacións que van desde as humillacións aos castigos. O que alí 
sucede non traspasa os muros. A disciplina aplícase con rigor e nada altera 
a orde establecida, pois o alumno está alí para se perfeccionar, para tirar ese 
lastre que o fai ruín no momento en que infrinxe as normas. Hai ollos que 
ven e oídos que escoitan. A vida dos alumnos pertence ao director, que controla 
o que sucede con man de ferro, amparado nun discurso relixioso, implacable e 
cruel, onde a bondade e o perdón non existen e si a humillación e a vinganza e a 
maldade, serpes silenciosas a medrar no corazón dos internos.

A espontaneidade está prohibida, non cabe contravir as normas e o 
protagonista é acusado polos “sopletas” de costume e castigado por ler un 
periódico pola noite, polo cal pasará a integrar “o pelotón dos barrabás”, eufónico 
nome que leva unha negativa carga, xa que a súa simple mención alude ao 
criminal que os xudeus pediron a Poncio Pilatos que puxese en liberdade 
e condenase a morte a Xesús. Grupo integrado polos rapaces sancionados 
disciplinariamente, expostos á burla dos condiscípulos, tendo que comer de 
pé, varrer as aulas e saír polas noites ao centro do presbiterio a confesar en 
público unha falta. Non hai lugar á inocencia nin tampouco dereito á defensa. 
O castigo cúmprese e a vida segue degradándose: “e ti, alí, no medio, víctima 
do propio medo, cravado no chan”.

O protagonista sofre aquela atmosfera asoballante e policial, violenta e 
claustrofóbica pero ten que baixar aos sotos do medo e da ignominia para 
rebelarse e pedir aos pais saír, posto que “non quería seguir alí”, vivir sen 
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o muro que mutilaba a súa liberdade. Aquela chamada de socorro, aquel 
ultimato resumíase nunha frase: “eras capaz de facer un disparate”, escrita 
nunha carta desde o seu encerro co desexo de volver ao seu mundo pequeno 
e inmensamente libre. Co retorno á casa continúa a súa aprendizaxe. O frío 
recibimento foi a antesala do silencio que pechan os beizos dos seus pais. Non 
houbo reproches nin palabras, nada mais que as bágoas da nai. O pobo segue 
o mesmo, a moral vixiada baixo o control estrito da avoa Enriqueta e das 
damas de Acción Católica, e as rifas e prédicas admonitorias de don Telesforo 
desde o púlpito, pero malia aquelas sentinelas, o sorriso sensual de Marilyn, 
exultante e vermello, resplandecía desde os carteis do cine, invitando á vida 
que estouraba vibrante e libre. Elías vive os amoríos da adolescencia, o cálido 
triunfo do primeiro bico pero tamén o medo á morte súbita e á condenación 
eterna que ensombrecerán a luz dos ollos namorados.

A calquera lector atento non se lle escapa que nesta unidade hai materiais 
autobiográficos de sumo interese que o autor emprega para narrar a vida de 
interno no colexio. Casares traslada as lembranzas do seminario e acomódaas 
ao internado, que parece máis un reformatorio polos métodos alí utilizados 
que un colexio. Pode chamarlle a atención ao lector os actos de confesión 
pública na capela, a reparación dunha falta e a humillación de Elías que ten 
que bicar o zapato dos trescentos compañeiros impasibles e silenciosos na sala 
de estudos, mentres as bágoas mollan as meixelas do protagonista, ou a falta de 
privacidade, ese saqueo da intimidade dos colexiais levada a cabo por don 
Ambrosio, que sabía todo referente a cada alumno, incluso antes do ingreso 
no centro. Non se lle escapaba nada da vida dos internos a aquel implacable 
censor e executor do regulamento disciplinario.

Cando Elías sae do colexio, confírmase nunha pasaxe que o protagonista 
ten a intención de volver a un camiño de piedade. Isto era frecuente nos 
rapaces pois a vivencia relixiosa era forte, froito dos exercicios xesuíticos, 
e logo íase esquecendo no correr dos días. Elías sente unha necesidade de 
encher a súa vida espiritual, case todos os propósitos enumerados na novela 
eran subscritos polos rapaces máis relixiosos que con remorsos de conciencia 
querían cambiar, apartarse do pecado e levar unha vida santa. A proposición 
coa que o crego exacerbaba o sentimento de culpabilidade era a seguinte: “E Deus 
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estaba triste”. O cambio iniciábase, cando o arrepentido propuña un rosario 
de propósitos para mudar de vida como era “non ler libros malos nin ver 
películas que inciten ó pecado, espanta-los malos pensamentos, facer obras 
de caridade, facer sacrificios, estudar máis, estar atento nas clases”. Todo 
isto dentro do común e usual do repertorio de boas intención daqueles anos 
de férreo catolicismo. Pero hai algúns propósitos que chocan e que nos fan 
pensar que só poden vir dunha formación recibida nun seminario ou dun 
noviciado e que enumero:

[…] evitar o encontro con Chedes, ler en voz alta a crónica de Martín 

Descalzo sobre o Concilio, contar o que dixo o cardeal Rugambaw, pegar 

a foto de Suenens na parede, rezar para que Deus ilumine ós padres con-

ciliares e escribirlle a don Ambrosio pedíndolle perdón por tantas cousas 

e agradecer os anos pasados naquela santa casa e á hora da verdade, dar 

gracias a Deus polos avisos que manda cando hai mortes repentinas, de-

cirlle a Chicha que é unha asquerosa (p. 77).

 
Nesta declaración de intencións encontramos por unha banda a moral 

tradicional que se inculcaba nos rapaces e, pola outra, a preocupación pola 
marcha do concilio, algo que non era corrente que entrase nas preocupacións 
dun adolescente a non ser que estivese moi formado e informado do que 
supuña tal evento para a vida da Igrexa. Ademais o autor fai notar a simpatía 
de Elías polo sector máis progresista nas sesións do concilio a través das 
alusións á figura de Suenens ou de Häring, un teólogo silenciado pola súa 
polémica visión da moral.

A cidade chuviosa

O ciclo formativo de Elías segue nesta terceira unidade e corresponde aos 
anos universitarios, outra vez lonxe dos pais e fóra do seu mundo habitual. Se a 
etapa anterior se caracterizaba pola ríxida disciplina e control das conciencias, 
nesta a liberdade e as decisións serán decisivas para o protagonista. Elías 
vaise enfrontar a novas experiencias, novos amigos e a unha nova maneira 
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de pensar a realidade. Estes son os eixes que gobernan a andaina vital do 
personaxe na cidade chuviosa. Son os anos da mocidade, esa etapa ponte, libre 
e crítica, entre a adolescencia, chea de incertezas e a idade adulta, plena de 
responsabilidades.

Creo que esta parte é de grande intensidade e un retrato magnífico dun 
sector da mocidade galega de finais dos sesenta, cando no seo da universidade 
nace unha tímida conciencia crítica e se inician os primeiros movementos 
de protesta. Na miña opinión, Casares fai unha narración impresionista e 
modélica de Elías, un rapaz de tantos que chegaban a Compostela. O autor, 
coa técnica do flash, compón un relato vivo a través das voces narradoras que 
vertebran o texto, así como una serie de frases que como fitos van sinalando 
o decurso da trama. 

A minuciosidade descritiva da novela ten a súa importancia, por iso os 
detalles por nimios que sexan non poden pasar desapercibidos, teñen unha 
funcionalidade informativa ou atributiva con respecto do personaxe. En canto 
Elías chega a Santiago de Compostela, lemos: “deixas a revista El Ciervo sobre 
a mesa” (XpTP, p. 88). A presenza da citada revista estanos indicando un trazo 
de singularidade do personaxe. ¿Cantos rapaces que van cursar primeiro de 
carreira na universidade levan baixo o brazo El Ciervo? Podémonolo preguntar 
e máis naqueles anos, cando El Ciervo, fundada por Lorenzo Gomis, era 
unha revista católica minoritaria, crítica e aperturista e preocupada polos 
problemas sociais. Detalle que cualifica o personaxe: un rapaz formado, con 
inquedanzas, un católico comprometido que tamén le Informations Catholiques 
Internationales (p. 119), publicación belga de información política e eco-
nómica internacional, onde se analizan os problemas do mundo deste unha 
óptica cristiá. O protagonista está máis preto dos movementos intelectuais 
europeos de cristiáns progresistas e dialogantes. 

O lector atopará outra referencia importante que se encadea a esta serie 
de enlaces, a cal denomino “portos de significación atributiva”; na páxina 103 
lemos: “pasarás as tardes lendo Le Nouvel Observateur, a revista da esquerda 
francesa. O importante é que nos está indicando un cambio de rumbo 
ideolóxico no protagonista, esa nova aventura intelectual que vai emprender 
na cidade chuviosa. Traxectoria esta que se vén anunciando de lonxe: “Deus 
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estaba triste” (p. 76) e “Deus non respondía” (p. 81) son marcas que suxiren 
dúbidas ou crise de fe no protagonista. 

A narración desta unidade arranca grazas ao azar, un encontro casual vai 
conducir a orientación ideolóxica de Elías. Un rapaz, Andrés Mariño, irrompe 
no cuarto da pensión de Elías en busca dun compañeiro, e de xeito casual ve 
na mesa O estranxeiro e “rise e quédase mirando hostia aínda con Camus”. 
Descrición brevísima e dunha grande eficacia máis polas implicacións que 
encerra que polo que di. Nese “porto de significación” temos que imaxinar a 
cara de desconcerto de Elías ante as palabras daquel descoñecido, en segundo 
lugar, suxírenos onde está politicamente situado Mariño cando exclama 
“hostia aínda con Camus”, xa que pon de manifesto a súa proximidade á 
liña oficialista do Partido Comunista, pois estaba viva a forte polémica que 
mantivo Camus con Sartre (1952), quen o acusaba de independencia de criterio 
mentres que o autor de L’Étranger lle reprochaba a súa vinculación co comunismo e 
a súa inmoralidade ante o silencio dos crimes stalinistas. A filosofía camusiana 
fora evolucionando desde o absurdo á idea de solidariedade humana ante a 
traxedia da vida. Camus é ante todo un humanista que encamiña a súa moral 
de rebeldía cara a un ideal que salva os máis altos valores morais e humanos. De 
aí que a súa obra fose respectada nos medios intelectuais católicos (lembrémonos 
do estudo, entre outros, de Ch. Moeller, autor que é citado na novela). Cunha 
brevidade modélica, o autor déixanos unha información da bagaxe intelectual 
con que Elías chega á universidade. 

O lector acompaña o protagonista na súa iniciática formación ideolóxica e 
sobre todo, no afán de independencia de reflexionar pola súa conta. Elías vai 
cuestionar e mostrar unha certa desconfianza do aprendido pola tradición:

 
Ti eres unha morea de palabras mortas, de tempo ancorado na memoria, 

de respostas inútiles, de medo. (p. 85)

 
O protagonista descobre “un mundo novo”, é “un espectador complacido” 

que escoita os seus novos amigos, os cales lle falan nunha linguaxe limpa 
de mentiras para desde a razón pensar en liberdade, sen pexas e dun xeito 
rigoroso e científico:
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[…] rompe amarras, querido amigo, e te vaias mar adentro, a gozar das 

tempestades... ¡Que alegría sentirse náufrago por unha vez! ¡Que alegría 

a das olas! (p. 88)

 
A evolución ideolóxica do protagonista prodúcese polo encontro con 

ese grupo de rapaces con inquedanzas sociais e políticas que se moven  
de xeito compacto e un tanto á marxe da masa universitaria. É a elección de-
ses amigos que influirá nas súas ideas e ha marcar tamén a súa estadía 
compostelá. A captación de Elías para o grupiño xa foi posta de relevo por 
Ignazio Silone:

 
[…] faino sen opór resistencia, ao contrario, con fervor de neófitos, acep-

tando a linguaxe, os símbolos, a disciplina, as tácticas.

Convén subliñar a actitude de Elías cando escoita os parlamentos daquela 
rapaza que falaba: 

[…] das plataformas e decía que a xente non estaba madura, que era pre-

ciso facer moito traballo de base e que o demais eran charangadas que 

soio servían para queimar a tipos aproveitables, pero sen preparación al-

gunha. (p. 98)

e que puña a énfase en “aprender a facer unha crítica do sistema capitalista 
desde un punto de vista científico” (p. 98), que Elías oe, entre asombrado e 
apampado de tanta sabia elocuencia, mentres que el tan só podería falar se 
ela escoitara “das intervencións do cardeal Suenens, do carácter hamletiano 
de Pablo VI” (p. 96). Elías achégase a ese catecumenado atraente non sen 
encontrados pensamentos, xa que mantén unha loita tenaz por desbotar tanta 
vella historia. Coa súa chegada á cidade chuviosa descubríronlle unha maneira 
nova de pensar o mundo que ninguén antes lla mostrara, unha maneira que 
se axeitaba a un razoar nidio, crítico e lóxico, porque quere ademais ser un 
“home novo para unha terra nova e sabes por que lugares mora a verdade e a 
procurala vas” (XpTP, p. 88). 
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Casares non escribe unha nova “Casa de la Troya”, unha novela da 
“estudantina” dos anos sesenta. Non era o seu obxectivo, xa que se trata dunha 
narración de personaxe. Escasa, escasísima é a presenza da vida universitaria. 
O novelista circunscríbese a un grupiño de rapaces que comparten certas 
ideas, certas preocupacións e certos autores que hai que atopar nas librerías 
de vello. No monólogo, as voces narradoras van contando indirectamente a 
vida social do grupo que frecuenta Elías. Naquela adurmiñada e despolitizada 
universidade, Casares narra a incipiente infiltración no ambiente dos poucos e 
contados estudantes progresistas, próximos ao clandestino Partido Comunista 
e outros rapaces antifranquistas de ideas democráticas que proceden de 
grupos cristiáns. Serán os primeiros que colaboren xuntos na procura dun 
movemento que poida encamiñar a democratización e as reivindicacións 
estudantís.

Nesta parte, non podemos esquecer a importancia que teñen no relato 
catro personaxes que contextualizan a Elías: a parella de Lita e Luís Pardo, que 
desenvolven un papel importante na captación e formación do grupo. E outros 
dous personaxes, contrapostos e antitéticos: Andrés Mariño e Luís Lagoa. 
Mariño, incendiario, dialéctico e sempre no gume do sarcasmo, un intelectual 
brillante que desconcerta e avergoña o seu interlocutor fronte ás “pláticas 
sereas con tanta suavidade expostas” de Luís Lagoa que tanto impresionan a Elías, 
e mais o esforzo de Pardo que intenta “borrarlle as palabras recentes daquel 
home xeneroso que levaba aínda nos seus ouvidos” (XpTP, p. 121). Palabras 
decisivas para o protagonista:

[…] iban caíndo os pensamentos como unha présa de grau novo e pouco 

a pouco nos rincóns escuros dos campos xermolaban novamente méses 

agardadas. (p. 121)

O escritor recorre a un soño premonitorio para ir pechando este novo 
episodio do proceso iniciático de Elías:

Dende as portas do sono vías clara por vez primeira a longa verea, 

pero ignorabas aínda a que lugar te conducía. Ibas soio, coas maus soltas, 
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contestando sin convicción a Luís Pardo, alegando xa poucas cousas en 

defensa... (p. 122)

Cómpre sinalar o ton de amoestación e condenatorio de carácter relixioso, 
empregado parodicamente para censurar certos desvíos ideolóxicos que se 
van traducir nun desencanto con Lita e Luís Pardo e na deserción de Elías do 
grupo:

 
[…] queimaches entón ós pés de Lita e Luís Pardo os argumentos que che 

quedaban. Citaches a Garine e Malraux por decir algo, e alá te fuches ó 

lume eterno. (p. 125)

Algo frustrou a Elías que o decepcionou, apartándoo de toda quimera. 
É de notar que a cita de “Garine e Malraux”5 non é ociosa, aí está a clave, 
pois alude á loita e á defensa da dignidade humana. En primeiro lugar, 
cómpre aclarar algo respecto á cita: Garine é o personaxe central da novela 
Los conquistadores de A. Malraux; é un comisario de propaganda durante 
a revolución chinesa e desde o seu cargo albisca a fin da dignidade humana. 
Camus e Malraux foron críticos co comunismo e os seus desvaríos polo control 
e represión do ser humano. Elías, pola súa formación, non dá o paso decisivo 
que esperaban Lita e Pardo. Elías pensa de seu e en liberdade, porque para el 
o home é un valor absoluto. E preferirá buscar un novo camiño, ignorando a 
que lugar o conducía. Como nao senlleira, métese no mar da vida e finalmente 
o destino, dramático e absurdo, cegaralle todos os camiños.

Strangers in the night

A canción de Frank Sinatra que soa na mañanciña mollada de alcohol 
e melancolía podería figurar como título deste cuarto e último episodio. 

5  Malraux, A. Los conquistadores. Barcelona: Argos Vergara, 1977.



Xavier Carro

92

Metáfora do estrañamento duns personaxes, atrapados pola superficialidade 
e illados no baleiro abismo de si mesmos. Este tramo ábrese in media res 
describindo unha festa nocturna nunha sala de festas onde un Elías, finxidor 
e descolocado, alterna cuns señoritos frívolos e trouleiros que bailan e beben 
divertíndose á súa maneira e:

[…] ti mirabas e mirabas, sorrías a Mara de cando en vez e para que vira 

que a ledicia tamén te enchía a tí, taconeabas ós pouquiños e decías pa-

chín, pachín, pachín. (p. 125)

O escritor busca un novo escenario, o cal é enfocado desde unha 
perspectiva moi semellante á cinematográfica: fai un varrido desprazando a 
cámara do protagonista individual ao colectivo. O texto ten unha intención 
de denuncia, achega o foco ao medio social en que sitúa a Elías. O anecdótico 
elévase a categoría subliñando os trazos comúns desa cuadrilla de burgueses 
inmorais, ociosos e vividores que matan o tempo en festas e liortas de 
borrachos. 

Este cambio vén condicionado polo verbo de movemento no enunciado: 
“alá te fuches, maldito”, que á parte do seu uso figurado, anuncia unha ruptura 
no fío argumental. Nárrasenos a historia amorosa entre Elías e Mara; unha 
historia plana, sen relevo, con escasos detalles e pouca substancia novelesca. 
O escritor detense máis no pasado da rapaza, vítima do desamor e do 
engano, que nas relacións entre eles. Así, o autor pon ao descuberto condutas 
hipócritas e amorais de certos feitos que se producen no seo da sociedade, 
como o tema do aborto e a súa repercusión moral. A función de Elías nese 
mundo é a de actuar como un estraño que desde o seu namoramento pode 
devolverlle a Mara a ilusión pola vida, pero isto apenas está esbozado. O amor 
pode sacala do pozo do desespero, deses días da “tentación do metro” e “do 
frasco pequeno de tabletas” (p. 135). Poucos datos temos de Mara: “unha femia 
de luxo”, “a melena loira”, “os ollos claros” e unha certa frivolidade, marcan 
o baleiro e a inexpresividade dela, pois a cualificación “femia de luxo” é unha 
atribución negativa. Estamos ante un Elías “abducido” polo amor e paralizado 
polas novas amizades.



Xoguetes para un tempo prohibido, unha novela clave na narrativa casariana

93

A miña hipótese respecto a este episodio é a dun intervalo, unha paréntese 
en espera dun cambio de rumbo na historia do protagonista que non se pro-
duce, talvez debido á urxencia de presentar a novela no concurso, polo que 
ten que pechala de forma drástica. O noso argumento en favor da paréntese vén 
dado en primeiro lugar porque a marca temporal nos remite “ás vacacións do 
verán” e a mudanza de lugar a unha cidade provinciana e “a unha illa por todos 
gabada”. Así mesmo é patente que hai unha ruptura en relación co anterior 
tramo, non só un distanciamento de Elías con respecto de Lita e Prado, senón 
unha fuxida que o levará a un mundo novo, a unha clase social rica, ociosa e 
despreocupada. Coido que o namoro de Elías pode ser un pretexto para, con 
técnica behaviorista, focalizar a burguesía nada á calor do réxime.

E de novo, outra vez, o azar impoñendo o camiño que ía seguir aquel rapaz, 
coma un fatum tráxico e absurdo. 

Unha sorte de balbordo interior

Xoguetes é, ao meu ver, importante para as nosas letras á marxe dos aspectos 
técnicos que o autor despregou nela. Sorprende o seu dominio e sobre todo, 
esa polifonía de voces que o lector vai escoitando ao longo do relato. Casares 
crea un texto onde a oralidade chea de expresividade fai que as palabras soen, 
que a narración teña o balbordo da vida.

O autor, cando fala con T. Calvo, apenas se detén no aspecto formal da 
novela e dunha maneira xeral di:

 
No plano formal, eu seguía máis ou menos a liña vangardista, unha 

prosa dislocada que pretende reflectir unha sorte de balbordo interior. 

(p. 129)

 
O novelista emprega un termo impreciso “vangardista” para se referir 

a algúns dos anovamentos formais que se operaron na novela ata os anos 
sesenta, poñamos como linde o nouveau roman. Asemade, especifícanos que 
a cerna do seu citado vangardismo reside “nunha prosa dislocada que reflicte 
un balbordo interior”. Desde Dujardin continuaron a técnica do monólogo  
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J. Joyce, V. Wolf e Faulkner e logo, entre outros, con gran mestría, os escritores 
en lingua castelá C. J. Cela, M. Delibes, J. Rulfo, C. Fuentes, M. Santos 
e Goytisolo. Casares era consciente do seu alcance e empregouno de xeito 
perfecto na engrenaxe/estrutura da novela. 

A “prosa dislocada” non é mais que o uso dunha linguaxe sacada do seu sitio, 
isto é, do emprego dunha linguaxe específica fóra do seu contexto, linguaxe que 
vai configurar a conciencia do protagonista conformando a súa visión do mundo. 
Prosa dislocada, linguaxe preferentemente relixiosa que coa polifonía de voces 
entremetidas polo medio do fluxo narrativo resoan nos adentros de Elías. 
As voces descompoñen o relato, bolen na cabeza do protagonista actualizando o 
pasado, posto que Elías o está vivindo nun presente emocional e facendo partícipe 
ao lector, receptor privilexiado dese rumor narrativo que escoita como unha 
confesión íntima. 

No Gran dicionario de Xerais lemos na palabra balbordo a súa primeira 
acepción: “Ruído e confusión producido por un grupo no que reina a desorde 
e a confusión”.

O escritor define con esta palabra o continuo monólogo que fragmenta 
a narración mesturándoa cunha “prosa dislocada” onde as voces remachan, 
avivan ou son contrapuntos do narrado, voces que mediatizan a conciencia de 
Elías. A definición do dicionario énos moi válida para o noso estudo, xa que 
as palabras “desorde e confusión” tamén caracterizaron a narrativa do século 
XX, preocupada por captar o mundo como caos, desorde e sobre todo, para 
reflectir a atomización da conciencia do home, ese Eu interior fragmentado, 
confuso e agónico a través do cal imos ter tamén unha percepción persoal da 
realidade dislocada que vén da esgazadura dunha visión que deixou de ser 
totalizadora.

Dentro da cabeza de Elías hai voces que van marcando a narración. O pro-
tagonista relata, pero hai un balbordo de fondo que aviva e desordena o 
pasado. Esa é a función primordial desas voces persuasivas ou fiscalizadoras 
que non só mediatizan o pensamento senón que se entremeten pautándoo e 
actualizándoo. Voces narradoras que resoan nas secretas galerías do Eu.

O noso novelista procura en Xoguetes a verosimilitude do que se conta, por 
iso narra desde dentro, desde a interioridade do protagonista. Esa translación 
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non só subxectiviza a narración, senón que tamén pon ao descuberto 
aspectos ocultos que habitan a conciencia de Elías. Lembremos que as voces 
narradoras mediatizan a narración, dándolle un rumbo determinado, porque 
exhiben elementos que foron moldeando o ser do protagonista. A presenza e a 
repetición desas voces connotan o discurso e expresan tamén a súa influencia 
na conciencia do personaxe.

O monólogo é un recurso que amosa o pensado, trátase “dunha verbalización 
de contidos mentais”6 polo cal o relato se pode considerar un discurso interior. 
Casares adopta a segunda persoa e o estilo indirecto: “alguén se narra a 
historia a si mesmo”. Michel Butor, o novelista francés do nouveau roman, 
foi o primeiro que utilizou o Ti polo Eu, xa que lle permitía unha apertura 
de conciencia, “o narrador diríxese a un escoitador que é el mesmo”. É un 
proceso reflexivo, unha subxectivación da realidade, creando unha única 
implicación dos termos suxeito/obxecto e no cal o lector, testemuña muda, 
participa converténdose nun receptor privilexiado entre o que vai narrando 
a voz narradora e o receptor que é o mesmo narrador protagonista. Este 
desdobramento da conciencia (eu implícito [ti exhibido]) do personaxe ten 
algo de confesión, de balance, xa que a voz que interfire o relato é una voz 
acusadora, que lastra sempre un continuo reproche por violar as normas 
morais. As citas bíblicas e evanxélicas son coma lategazos que fustrigan a 
moral do protagonista.

O emprego da segunda persoa ten un valor dual no monólogo casariano. 
O desdobramento, por unha parte, do Eu en Ti xera un discurso reflexivo, 
isto é, unha voz narradora que é o mesmo personaxe que mantén un diálogo 
sobre o vivido. O uso desa segunda persoa viría a ser a voz interior que non é 
máis que a voz da conciencia, voz que narra e apostrofa, fiscaliza e persuade 
ao protagonista. 

Desde a antigüidade clásica, desde os tempos dos estoicos e dos neoplatónicos, 
falouse da voz interior ou diálogo da alma consigo mesma. Esta idea cobra 

6  Sánchez, Alfonso. Lenguaje literario de la nueva novela hispánica. Madrid: Mapfre, 1991.
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importancia no mundo cristián. Aparece en san Paulo en repetidas ocasións (Rom. 
2.15; Rom. 13.5; Rom. 14.23) e logo é retomada por santo Agostiño nas Confesións. 
Tanto san Paulo como o bispo de Hipona consideran que a conciencia é a fonte 
inmediata dun coñecemento certeiro duns principios que definen a rectitude da 
intención. Kant tamén sitúa no centro da súa Ética a conciencia entendida como 
voz interior. O emprego da primeira persoa, do Eu narrador foi un achado de 
grande alcance para a literatura porque dotou o relato de verosimilitude; deste 
xeito, contábase desde dentro e desde o máis íntimo dándolle unha fonda vibración 
emocional. Ademais, abriu a posibilidade de introducir a segunda persoa, o Ti, 
convertendo e dinamizando o soliloquio en diálogo. 

Ao identificar voz interior con conciencia descubrimos que Elías vive habitado 
por un molesto e intransixente inquilino: a culpa, con quen mantén un continuo 
tour de force que o fai afundirse nun angustioso sentimento de culpabilidade 
e de escuros medos. A conciencia de Elías está collida nesa relación conflitiva, 
empregando os termos freudianos, entre o Eu e mais o SuperEu que xulga con 
maior ou menor severidade o Eu mesmo, desempeñando así unha ríxida función 
de control e autocrítica.

O sentimento de culpabilidade faise presente na novela e condiciona as 
actitudes emprendidas polo protagonista perante as accións ás que se ten que 
enfrontar. Podemos afirmar que Xoguetes é tamén unha novela moi influída pola 
literatura existencial; lembremos La Chute de A. Camus. O tema da culpa sempre 
preocupou a filósofos e a teólogos, ademais de converterse nun dos principais 
temas da literatura do século XX, de aí que o atopemos como eixe vertebrador na 
estrutura profunda desta obra de Casares.

É interesante que indaguemos como se manifesta no texto casariano. En 
primeiro lugar, a través da voz fiscalizadora que interpela ao protagonista, voz que 
lembra ao suxeito as accións por el realizadas desde unha ríxida e severa crítica 
culpabilizadora do seus actos. Voz que configura o sentimento de culpabilidade 
na conciencia de Elías:

[…] e cómo, cómo explicar que non culpa túa...” (p. 14)
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Será millor que te belisques un pouquiño no brazo ou nunha perna 

como castigo para evitar esas distraccións, para poder chegar despois á 

túa cama, darlle un bico á túa nai e agardar a que pola confesión deixe de 

estar crucificada na súa cruz. (p. 15)

Cecais había no ollo de Deus un rabiño disposto a non ver cómo co-

meras as prohibidas mazás, cómo polos xardís da terreal ledicia buscabas 

parellas á veira do río. (p. 30)

Pero un corvo negro entrarache no corazón a alba do día que empe-

zaba. (p. 29)

E como antes, cirineo, colgácheste novamente do brazo maior da súa 

cruz. Martirizábala. Ben se lle vía a pena moura deitada nun recuncho 

dos ollos”. (p. 54)

Tamén habemos de distinguir e diferenciar que ademais da voz da 
conciencia, dese narrador interior que leva o peso do relato, escoitamos 
outras voces ao longo da novela sempre coa mesma función de actualizar 
a realidade que se conta, ademais de avisar dos perigos de cometer pecado 
ou de transgredir as normas. Son voces de alerta que avivan a conciencia 
de Elías para non contravir as leis de Deus. Ao mesmo tempo, insisten no 
sentimento de culpabilidade do protagonista, xa que a realidade do acontecido 
é narrada desde a perspectiva da voz acusadora, única fonte de verdade e 
permanente vixía da natureza pecadora de Elías. A estas voces ímolas chamar 
“voz de conciencia personalizada”, posto que corresponden a personaxes que 
representan en certa maneira a autoridade: don Telesforo, don Camilo, don 
Ambrosio, os cales desenvolven un papel activo encargándose de moldear a 
conciencia de Elías. 

Estas voces resoan na conciencia do protagonista, oprimíndoa e creándolle 
unha desacougante, perturbadora e constante dúbida do seu comportamento. 
O personaxe sofre, vive obsesionado polo pecado, polo medo á condenación, 
de aí o temor permanente á morte súbita:
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A fouce de Deus pasara preto, pero a voz da túa nai decindo Elías, Elías, hala que 

son horas, recordaba que non foras ti o sinalado [...] [don Telesforo] díxoche que non 

esqueceras de pedir na comunión pola alma do Calamidá que en paz descanse. (p. 28)

Apagábades as luces... Seguro case seguro que ofendíades a El Señor 

cos vosos xogos. (p. 34)

As voces de don Telesforo, don Camilo e don Ambrosio materializan os 
personaxes que teñen a cargo a educación dos rapaces. Eles fan un discurso 
intencionadamente terxiversado porque teñen a misión de construír, modalizar 
a conciencia dos futuros homes formados baixo o réxime:

Pero o enemigo resiste, e ante resistencia semellante ti vas prometer 

solenemente convertirte en soldado de Cristo, nun soldado desta patria 

por tantos dende Viriato desexada, apetecida, molestada, e polo mesmo 

calumniada, acosada. (p. 22)

Pregúntalle ó teu amigo qué sinte cada vez que rematan as oracións 

do día e ten que subir á tarima e decir que pensou mal de min ou de don 

Ricardo. (p. 35)

O tema da culpa na novela de Casares deixa abertas varias cuestións que 
apuntaremos sen entrar nelas. Parece que para o novelista a culpa non é un 
elemento orixinario da existencia humana, senón un aspecto da evolución que 
vén impreso pola educación. Convén subliñar isto pola presión das voces 
que configuran a conciencia de Elías. O tema da culpabilidade constitúe un 
problema arduo que preocupou a filósofos e psiquiatras como Kierkeggard, 
S. Freud, K. Jung, M. Buber ou Camus. Heidegger deu unha resposta convincente 
aos interrogantes dos seus predecesores. Para el a culpa é un existenciario, 
isto é, pertence ao ámbito da existencia humana; “ser-aí sempre é culpable, 
endexamais deixará de selo”, pois o home en calquera momento da súa vida 
sempre ten que decidir polo que entre en débeda con el pola decisión que 
tomou, de xeito que cada decisión tomada desbota outra.
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O protagonista busca a liberación, zafarse dese agoniante sentimento de 
culpa-pecado que o invade, que o leva a unha autoobservación e autoacusación, 
a unha conciencia envorcada sobre si mesma, sempre vixiante e analítica. Se 
nos decatamos, na novela atopamos unha narración desde unha perspectiva 
escrupulosamente acusadora. Elías é unha vítima que busca a liberación 
dese amargo sentimento de culpa que lle foron inculcando desde a nenez, 
xa que pola formación recibida aspira a unha idealización do seu propio Eu, 
achegándose a un paradigma de santidade. Na vida de Elías houbo unha 
intensa focalización relixiosa, perseguido por ollos invisibles que controlaban 
a súa vida revolvendo na súa conciencia e activando o sentimento de culpa:

[…] que ves a miña nada e o meu pecado, prepara ti o meu peito, convír-

teo nun sagrario [...], pra que me queiras moito e me fagas bo para poder 

coller un día un barco en Vigo e marchar a convertir infieles en terra de 

negros. (p. 16)

 
[…] porque Deus recreouse en ti. Fíxote páxaro, inocente pomba, año 

asexado de contino polo lobo. Viñas coa profesoral carteira negra cargada 

de razóns e sentencias: aquí os limpos. (p. 124)

Elías intenta saír dese horizonte pechado da culpa e faino desde a 
determinación de asumila e de superala. Un cambio que abre expectativas de 
arrepentimento e perdón que veñen do íntimo da conciencia. A liberación 
desa carga pesada éncheo de acougo, sae do labirinto en que o sentimento de 
culpabilidade o encerrara, porque a culpa en canto pecado pertence ao ámbito 
do malo, do reprobable, que como di Jung non é a fidelidade á lei a que libera, 
senón o amor e a bondade, respondendo á esencia do mal.

 
[…] pedirlle perdón por tantas cousas, agradecer os anos pasados [...], 

dar gracias a Deus polos avisos que manda cando hai mortes repentinas. 

(p. 77)
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Na novela hai unha notable presenza da linguaxe relixiosa: imaxes, 
referencias bíblicas e citas evanxélicas que escoitamos con ton apocalíptico e 
admonitorio e que reforzan o contido desas voces que resoan na conciencia de 
Elías, creándolle un sentimento de culpabilidade:

Ti es un verdugo, es un cirineo cabrón. (p. 14)

Ti es un pecadento por facer esas cousas. (p. 15)

Es igualiño ós que mataron ó neno Tarsicio. (p. 15)

 Es un xudío como os que lle cuspiron na cara a Cristo. (p. 15)

 Estás cravando na Cruz a El Señor e fas chorar a Nosa Señora. (p. 15)

[…] moito fora o sofrimento do pobo de Israel baixo a tiranía dos exipcios 

pero Yaveh Deus tivo compasión e alí estaba... (p. 53)

[…] non vos fagades impuros, gardade preceptos e normas e non 

cometades abominación algunha porque aqueles que cometen abominación 

serán arrancos do medio do seu pobo... (p. 69)

Ai, cando Deus se entere, virá cun carro de lume, e como un lóstrego 

levarate á sua veira per in saecula saeculorum. (p. 133)

Imago mundi

Casares escribiu unha novela que narra con precisión a vida individual 
e colectiva nunha localidade galega baixo o franquismo. Calquera sociólogo 
que lea Xoguetes pode reconstruír con fidelidade a historia dunha comunidade 
vilega. A obra é unha crónica sentimental que alumea o vivir en plena 
posguerra. Un texto ademais narrado desde dentro, desde a conciencia dun 
rapaz de clase media. Este trazo defíneo como unha novela xeracional, pois 
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servíndose da peripecia vital de Elías Paz reflicte un personaxe máis amplo, 
un personaxe colectivo e anónimo educado baixo as consignas do réxime e 
a férrea formación dun nacionalcatolicismo que non deixaba marxe nin ao 
perdón nin ao amor.

Xoguetes é unha imago mundi, unha ficción que ten como fonte da súa 
inspiración a experiencia e mais a memoria. Hai un esforzo formal por crear un 
texto artístico que o diferencia do realismo ao uso daqueles días. Unha novela 
onde a realidade está narrada desde as voces, esa heteroglosia bakhtiniana 
que non fai máis que actualizar o balbordo duns días desaparecidos, creando 
unha atmosfera de misteriosas e sutís evocacións.

É tamén unha obra sobre o sentimento de culpa; desde esa vivencia, Casares 
leva a cabo unha escrita que ten o tremor emocional dunha conciencia, chea 
de inocencias e temores, a partir da que se vai narrando o mundo. Unha 
boa e importante novela que o tempo ha poñer nun lugar destacado da nosa 
narrativa. 
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Xosé Manuel Dasilva

Carlos Casares
como autotradutor
Deus sentado nun sillón azul en castelán

Carlos Casares foi, sen dúbida, un dos creadores literarios galegos que máis 
atención lle dedicou á actividade de traducir. Ocupouse, por exemplo, de tras-
ladar algunhas obras de relevo especial como Le Petit Prince (O principiño), de 
Antoine de Saint-Exupéry, desde o francés —un auténtico éxito editorial en 
galego—, Tordiveln flyger I skimingen (Os escaravellos voan á tardiña), de Maria 
Gripe, desde o sueco, ou The old man and the sea (O vello e o mar), de Ernst 
Hemingway, desde o inglés. Con respecto á importancia do labor de Casares 
como tradutor, ata se chegou a establecer algún vínculo entre esta actividade 
e a súa propia traxectoria literaria. Subliñouse, concretamente, que a versión 
d’O principiño viría coincidir co final da súa etapa como narrador experimen-

Este artigo céntrase na análise da actividade de Carlos Casares como 
autotradutor con referencia especial ao caso da súa novela máis extensa, Deus 
sentado nun sillón azul. Como tarefa previa, expóñense algunhas reflexións 
sobre a actualidade do feito autotradutor no eido dos estudos de tradución e 
realízase un breve repaso sobre a presenza desta práctica ao longo da historia 
literaria galega. Con respecto á mencionada obra de Casares, o propósito 
fundamental consiste en determinar se prevaleceu na versión en castelán 
a faceta do autotradutor como tradutor ou se, polo contrario, o autor tirou 
proveito da súa condición privilexiada para introducir emendas de orde 
estética en comparación co orixinal galego.
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talista, abrindo o camiño para unha nova fase onde a sinxeleza e a natureza 
comezaron a cobrar unha importancia maior. No que se refire a O vello e o mar, 
por outra banda, resaltouse que podería existir algunha relación entre a espida 
prosa de Hemingway e o distanciamento estilístico que se aprecia na novela Os 
mortos daquel verán (Navaza 2003)1.

Sexa como fose, o certo é que a tradución foi un campo que a Casares lle 
interesou desde cedo, como o demostra o feito de que a finais dos anos sesenta, 
en pleno auxe do movemento musical Voces ceibes, puxese en galego xunto con 
Salvador García-Bodaño varias letras en catalán do cantautor Raimon2. Alén 
diso, é necesario ter en conta que Casares lle dedicou diversas reflexións ao 
fenómeno tradutor, varias delas seleccionadas no noso volume Babel entre nós. 
Escolma de textos sobre a tradución en Galicia (Dasilva, 2003). Como mostra, 
cabe citar a recensión que publicou na revista GRIAL en 1966 sobre a primei-
ra tradución completa ao galego dos Evanxeos, realizada por Manuel Espiña 
e Xosé Morente co título A palabra de Deus. Esta recensión principiaba cun 
comentario que resulta oportuno lembrar agora:

1 Aínda que menos coñecidas, habería que mencionar tamén outras traducións feitas por 
Casares, neste caso de obras infantís. De acordo cos datos editoriais correspondentes, para 
Altea, en 1979, Casares traduciu tres títulos de Miguel Ángel Pacheco: Eu son un neno, Eu 
son un paxaro e Eu son un peixe. Conforme os mesmos datos, para Argos Vergara, en 1983, 
Casares traduciu nove obras: A lúa, de Jacob Grimm; A cidade das estrelas, de Mercè Com-
pany; Globo de lúa chea, de Mercè Canela i Garayoa; Kunka-Ta, de Ricardo Alcántara; ¡Que 
día máis negro!, de Helena Rosa Trías; O can e a anduriña, de Ricard Creus; Transnocu-
bernafres, de Ester Jaume e Dominique de Casquera; Bestiario fantástico, de Joan Manuel 
Gisbert; e O rei Lear, segundo a obra de William Shakespeare, en versión de José Luís Gimé-
nez Frontín. Con respecto ao papel da literatura infantil na súa carreira, Casares declarou 
nalgún momento o seguinte: “A literatura para nenos é literatura coas mesmas esixencias 
e dificultades que a literatura para adultos. Eu escribín algunhas cousas para nenos, pero 
sempre por razóns moi circunstanciais. Non me inspira especialmente” (Platas Tasende 
1998: 24). Finalmente, non se pode deixar de citar a versión que Casares fixo da obra infan-
til Doménica, de Gonzalo Torrente Ballester, publicada por Espasa-Calpe en 1999.

2 Velaquí a referencia bibliográfica de tales versións: Carlos Casares e Salvador García-Boda-
ño, A voz dun pobo, Santiago de Compostela, Departamento de Actividades Culturales de la 
Asociación de Estudiantes de Santiago, 1967.
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¡Qué lección de humildade esta da palabra de Deus que se fai galega 

para nos falar ós galegos! Xa vedes: un idioma humilde, un idioma abafado, 

e Deus fala por el. E é que para Deus non hai artificios. Para Deus non hai 

linguas oficiais. Para Deus hai homes. Homes que falan. ¿E quen lle pode 

negar o dereito da fala a ninguén? (Dasilva 2003: 225)

Outro texto notable de Casares relacionado coa tradución é a carta aberta 
que dirixiu a Alianza Editorial, en 1972, denunciando as pésimas versións in-
seridas na antoloxía de poesía galega que, baixo o mencionado selo, acababan 
de publicar Carmen Martín Gaite e Andrés Ruiz Tarazona. Escribía daquela 
Casares con grande afouteza:

La empresa cultural que están realizando es un aval que lo acredita en 

cualquier parte. Por eso resulta doblemente incomprensible la equivocación 

—cuya gravedad no quiero empequeñecer, pues no sería leal ni para con 

ustedes ni para con mi tierra— que ha supuesto la antología hecha por Car-

men Martín Gaite y Andrés Ruiz Tarazona. Y más difícil de entender toda-

vía si pensamos en el volumen que en 1969 dedicaron a la poesía catalana. 

En aquella ocasión encargaron ustedes la tarea a dos intelectuales catalanes 

tan solventes como José María Castellet y Joaquín Molas. El resultado fue 

el que estaba asegurado desde el momento mismo de la elección: una obra 

bien hecha, digna e inteligente. En este sentido, la cultura catalana y cuantos 

leemos también en castellano, les quedamos agradecidos. Agradecimien-

to que valorarán ustedes mejor si viene de una tierra que por razones que no 

son adivinanza sabe por dramática experiencia lo que valen gestos como 

éste. Por las mismas razones, además de otras, resulta doloroso, injusto y 

discriminatorio (con el dolor, la injusticia y la discriminación que se dan 

en la arbitrariedad de toda actuación colonial) el trato que han reservado 

ustedes para Galicia. Cualquiera de los muchos intelectuales honestos que 

han puesto su honestidad y sabiduría al servicio de la cultura gallega hubie-

ra realizado este trabajo con perfección pareja a la de sus colegas catalanes. 

De esta manera, ni Galicia tendría que sufrir lo que ha sufrido, ni Alianza 

Editorial hubiera tenido que encajar en su hasta ahora bien merecido presti-
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gio el hachazo que acaba de recibir. En fin, la índole del desatino es tal, que 

bien merece la pena recordarlo una vez más, no por regusto masoquista de 

ningún tipo, sino para que cuanto hasta aquí he dicho quede probado por 

razones. (Dasilva 2003: 253-254)

Unha proba máis que avala a atención frecuente de Casares á tradución consti-
túeo, á fin e ao cabo, o feito de que el mesmo decidise asumir a tarefa de traducirse 
en dúas das súas últimas novelas. Foi o que aconteceu por primeira vez n’Os mor-
tos daquel verán (Los muertos de aquel verano, 1987) e logo en Deus sentado nun 
sillón azul (Dios sentado en un sillón azul, 1996), obra da que nesta ocasión se ocu-
pará en particular a nosa análise. Debe advertirse, non obstante, que previamente 
varios libros de Casares foran vertidos ao castelán por outros tradutores. 

É o caso de Ilustrísima, novela traducida por Basilio Losada (Caralt Editor, 
1981) cun prólogo de Gonzalo Torrente Ballester que, máis de vinte e cinco anos 
despois, continúa a estar de modo case absoluto vixente. En efecto, Torrente Balles-
ter queixábase vehementemente no prólogo en cuestión dese “ghetto de ignorancia 
en que el español medio y muy buena parte de los que habitualmente leen, tienen y 
mantienen a los escritores en lenguas vernáculas”, algo que representaba para el un 
feito “irritante” (Torrente Ballester 1981: 9). Máis obras de Casares tamén traduci-
das por outras mans ao castelán foron o conto infantil O can Rin e o lobo Crispín, 
grazas a María Victoria Moreno (La Galera, 1983), e tamén a colección de relatos 
breves Os escuros soños de Clío, por Xesús Rábade Paredes (Alfaguara, 1984).

Como xa apuntamos atrás, pódese afirmar que a novela Os mortos daquel verán 
marca, en 1987, un xiro importante na traxectoria de Casares, pois supón a súa 
primeira obra autotraducida. De inicio, a pregunta que cabería facerse, como é 
natural, é por que Casares optaría por autotraducirse desde ese momento, aínda 
que talvez non exista unha única resposta para iso, senón que o máis probable é 
que influísen en tal decisión distintos factores de maneira conxunta. O que parece 
evidente, por unha parte, é que Casares tiña plena conciencia daquela de que a 
autotradución estaba a ser unha práctica cada vez máis común entre os escritores 
galegos. No ano 2000, nunha entrevista publicada no periódico portugués de con-
tidos culturais Jornal de Letras, Artes e Ideias, co título “Galiza, com todas as letras”, 
Casares aludía nestes termos ao cultivo da autotradución na literatura galega: 
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A maioria [dos autores galegos] escreve em galego, só que muitos 

escrevem também uma versão em castelhano para que possa ser logo 

publicada no resto da Espanha. (Sen firma 2000)

Polo que se deduce destas palabras, unha das razóns que empurraron a 
Casares a comezar a traducirse el mesmo sería, xa que logo, o desexo de obter 
unha difusión superior para as súas obras. Un razoamento máis ou menos 
semellante expresaba Casares dous anos máis tarde, ao ser interrogado noutra 
entrevista sobre os motivos da escasa proxección internacional de que era ví-
tima a literatura galega: 

Hai varios problemas. Un deles, que a literatura galega fóra de Galicia 

practicamente se descoñece, e se a coñecen é a través do castelán. O primei-

ro paso que debe dar un escritor galego é saltar do espazo galego ao español. 

(Fortes 2002: 63)

De forma máis precisa, Casares fixo referencia nalgunha ocasión a aquilo 
que o moveu, por primeira vez na súa carreira literaria, a traducir persoal-
mente a novela Os mortos daquel verán. Relataba, con suma franqueza, que lle 
provocaba unha certa sensación de inseguridade o traballo de calquera outro 
tradutor no referente, de modo singular, ao estilo deste libro: 

Está escrito en linguaxe administrativa, digamos así, é un funcionario 

que escribe dun modo moi específico. Receei que un tradutor non cumprise 

exactamente aquilo que eu pretendía e así fixen eu mesmo a tradución. Foi 

a única vez que o fixen, efectivamente. (Moutinho 2004: 125)3

3 Esa mesma sensación de inseguridade manifestouna Carlos G. Reigosa, outro escritor que de ser 
traducido por outros pasou a autotraducirse: “¿Cal é o problema cando se encarga outra persoa 
de facer a tradución? Eu só teño una obra traducida ó castelán por outro escritor, que fixo una ver-
sión magnífica, pero ó final non puiden resistir a tentación de sentarme con el e reparar liña por 
liña, porque discrepas. O malo é que ó saber as dúas linguas, máis ou menos ben, non coincides. 
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O que no caso desta primeira obra era falta de confianza nunha tradución 
allea, na súa segunda novela autotraducida —Deus sentado nun sillón azul— 
habería converterse xa na seguinte convicción: 

He decidido que de todo lo que escriba haré yo mismo la versión caste-

llana. Creo que la traducción está justificada cuando alguien no conoce el 

idioma, pero si se conocen los dos, es absurdo buscar un traductor. El mejor 

traductor es uno mismo. (Riera 1997: 73)

Seguramente non fose allea a tal decisión de Casares, de novo, a posibili-
dade de acadar unha meirande proxección para a súa literatura, como se infire 
desta declaración:

Os libros meus que están traducidos foron sempre traducidos desde o 

castelán, aínda que digan o contrario, porque é moi difícil encontrar traduc-

tores que traballen dende o galego. (Lama 1999: 25)

Antes de pasar a analizar polo miúdo o traballo de Casares como autotra-
dutor esencialmente na novela Deus sentado nun sillón azul, coidamos impres-
cindible facer fincapé na actualidade da autotradución en tanto que tema de 
investigación na área dos estudos de tradución. A verdade é que a autotradución 
é un asunto que está a recibir cada vez maior atención, tal e como o demostra o 
feito de que a bibliografía neste eido sexa bastante extensa xa hoxe en día.

Julio-César Santoyo, catedrático de Tradución da Universidade de León, 
publicaba en datas recentes un artigo sobre autotradución onde aparecían con-
signadas máis de trescentas referencias bibliográficas pertencentes principal-
mente aos últimos anos (Santoyo 2006). Por outra parte, a revista Quimera 

E advírteslle: “Eu aquí puxen fantástico, no sentido de espléndido, non no sentido de incrible”. 
Ese tipo de cousas son as que levan a que traduzas ti, pese a que o proceso representa unha 
tortura grande” (Caño 2007: 219).
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consagrou á autotradución, tamén non hai moito tempo, un número mono-
gráfico, por certo coa participación de varios colaboradores galegos. Nese nú-
mero de Quimera, o citado Julio-César Santoyo afirmaba como conclusión no 
estudo que achegaba: 

Lejos de ser un caso marginal, como también se la ha denominado, la 

traducción de autor es hoy en día uno de los fenómenos culturales, lingüís-

ticos y literarios más frecuentes e importantes en nuestra aldea global, y 

desde luego merecedora de mucha más atención de la que hasta ahora se le 

ha concedido. (Santoyo 2002: 32)

Non é agora ocasión de examinar con fondura os diversos aspectos que 
atinxen á autotradución, unha forma translativa na que o tradutor posúe 
asemade a condición de autor. Mais si cómpre deixar constancia, cando 
menos, de que estamos a falar dunha práctica de ningún xeito insólita ao 
longo da historia da literatura galega. Efectivamente, a autotradución está 
presente nas nosas letras desde a súa refundación, no período contemporá-
neo, co Rexurdimento; non en van o primeiro grande escritor monolingüe 
da nosa historia literaria contemporánea aínda habería ser Ramón Cabani-
llas, no primeiro terzo do século XX.

Nun repaso moi breve, hai que subliñar que Rosalía traduciu ao castelán 
varios poemas seus (Dasilva 2003c), como “Tiembla que una inmensa di-
cha” (versión de “A ventura é traidora”), “La justicia por la mano” (versión 
de “A xusticia pola man”) e “Ni a oscuras” (versión de “¡Nin as escuras...!”), 
todos eles de Follas novas. Curros Enríquez, pola súa parte, tamén traduciu 
ao castelán varias composicións, como “El templo desierto”, “¡Sola!”, “¡Ay” 
ou a famosa “Cántiga”. Un pouco máis adiante, se nos detemos na narrativa 
galega de posguerra, veremos que Cunqueiro se autotraduciu, entre outras 
obras, en Merlín e familia, Se o vello Sinbad volvese ás illas e Xente de aquí 
e de acolá. Blanco Amor, á súa vez, verteuse a si mesmo n’A esmorga, Os 
biosbardos e Xente ao lonxe, alén doutros títulos.

No mesmo período de posguerra, dentro do xénero poético pódese 
mencionar o exemplo de Celso Emilio Ferreiro, que trasladou libros en-
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teiros seus, coma O soño sulagado, Terra de ningures, Cemiterio privado e 
Onde o mundo se chama Celanova. Curiosamente, Celso Emilio publicou 
autotraducidos ao castelán algúns poemas de Longa noite de pedra tradu-
cidos despois por Basilio Losada, tal é o caso de “Cantiga de amigo para 
Xoán Miró”, “O tempo solprendido”, “Credo”, “Non me mires”, “O corazón 
do vento”, “Formentor” e “Deitado frente ao mar”.

En fin, se nos fixamos no que está a suceder no xénero narrativo nos 
últimos lustros, sobresaen logo os casos de Manuel Rivas, transferido por 
outros ao castelán, mais tamén tradutor de si mesmo en varias obras, e 
de Suso de Toro, un autor que se atopa nas mesmas circunstancias. Para 
acabar este curto percorrido pola nosa historia literaria, con respecto aos 
narradores recentes é doado percibir que a autotradución non só non re-
mitiu, senón que máis ben é unha posibilidade cada vez máis xeneralizada. 
Repárese, por exemplo, no que ocorreu nos últimos tempos con algúns 
títulos galegos de éxito dentro do xénero narrativo, todos eles vertidos ao 
castelán polos seus autores: de Xurxo Borrazás, Ser ou non (La aldea muer-
ta); de Domingo Villar, Ollos de auga (Ojos de agua); de Teresa Moure, 
Herba moura (Hierba mora); de Ramón Loureiro, As galeras de Normandía 
(Las galeras de Normandía)…

Volvendo ao obxectivo cardinal do noso traballo nesta oportunidade, 
que foi o que aconteceu no caso de Casares no que se refire ao seu quefa-
cer como autotradutor? Antes xa dixemos que na traxectoria do escritor 
ourensán se produciu un xiro no ano 1987, pois a partir desa data el mes-
mo comezou a traducir os seus libros ao castelán, que pasaron a publicarse 
tamén nesta lingua cunha escasa diferenza de tempo4. De tal xeito, saíu do 

4 Polo demais, non cabería considerar a Casares un autor absolutamente monolingüe no 
eido da ficción. Como narrador en castelán, publicou por exemplo no volume Cuentos de 
fútbol, coordinado por Jorge Valdano, o relato “Qué viejo estás y qué gordo” (Casares 1995). 
Figura ao final a indicación de que se trata dun conto inédito, isto é, antes non se publicara 
ningunha versión en galego. No mesmo volume tamén colaborou Manuel Rivas con outra 
historia igualmente inédita titulada “El mister & Iron Maiden”.
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prelo o mesmo ano de aparecer en galego Los muertos de aquel verano, obra 
á que seguiron a autotradución do conto para nenos Lolo anda en bicicleta, 
publicada tanto en galego coma en castelán en 1996, e en 1997 a versión Dios 
sentado en un sillón azul, que aparecera en galego un ano antes. Un caso moi 
especial represéntao a versión en castelán d’O sol do verán, que veu a luz en 
maio de 2003, logo do falecemento de Casares, cando en galego se publicara 
tamén postumamente en xullo de 2002. E é que aínda que nos datos que se 
consignan nesta edición o propio Casares consta como tradutor do orixinal 
galego, non se está aquí realmente diante dunha autotradución, senón dunha 
versión realizada por Damián Villalaín e Dolores Vilavedra5.

Como derradeiro paso previo ao noso exame arredor da versión en castelán 
de Deus sentado nun sillón azul, convén aínda pór de manifesto que a autotradu-
ción encerra en si mesma unha dimensión socioliteraria que non se pode des-
prezar. Efectivamente, no exercicio da autotradución é preciso considerar un 
aspecto medular que, de modo moi agudizado, se dá nalgunhas combinacións 
lingüísticas. Estamos a facer alusión ás relacións de tipo social que cómpre 
establecer entre o par de linguas implicadas na autotradución. E é que non é o 
mesmo, ao noso entender, que un autor se traduza en persoa do inglés ao fran-
cés, por exemplo, que do galego ao castelán.

Hai que ter en conta, nese sentido, o que significa o Estado español como 
contexto particular onde existe unha forte tendencia centrípeta que privilexia 
o uso do castelán como lingua literaria. Nese determinado contexto, percí-
bense dúas actitudes que non son reciprocamente equitativas, conforme xa 
apuntamos noutras ocasións (Dasilva 1999, 2002). A primeira actitude é que, 
por unha banda, desde o centro do Estado non se adoita ver con bos ollos que 
os textos creados en castelán sexan traducidos ás linguas periféricas —é dicir, 
ao galego, ao catalán e ao vasco—, agás no caso talvez da literatura infantil 
e xuvenil, onde se observa un índice superior de tolerancia sen dúbida por 

5 Débolle agradecer precisamente a Dolores Vilavedra esta valiosa información referida á 
tradución ao castelán d’O sol do verán.
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razóns comerciais. A segunda actitude, por outra banda, ten que ver coa vo-
racidade endocéntrica do Estado, quen reclama que os textos pertencentes ás 
literaturas periféricas non só sexan traducidos ao castelán, senón que mesmo 
se presenten como auténticos orixinais, para o cal a autotradución é conside-
rada a mellor solución6.

De acordo con estas dúas actitudes, hai algúns anos sinalamos a existencia dun 
dobre risco na autotradución desenvolvida de xeito específico no ámbito do Es-
tado español. En primeiro lugar, a literatura española tende a incautarse daquelas 
obras das literaturas periféricas que aparecen autotraducidas en castelán, dando 
lugar a que o perfil orixinal de moitos escritores acabe esfumándose en tal confu-
sión bilingüe. En segundo lugar, o castelán adoita converterse en lingua ponte na 
tradución de obras galegas —e tamén, seguramente, de obras catalás e vascas— a 
outros idiomas, propiciando que se lle transmita ao público exterior a idea de que 
está a recibir un produto español endexamais escrito na súa lingua primixenia.

Verdadeiramente, é obrigado destacar que Casares, a pesar de autotraducirse, 
fixo sempre un importante esforzo para que non esvaecese a súa condición de es-
critor galego. Nunha entrevista do ano 1996, Casares respondía así unha pregunta 
que atacaba sen voltas o miolo do asunto: 

¿Como se sente por aí fóra, como escritor dunha lingua minorizada ou só 

como escritor? ¿Séntese molesto coa responsabilidade que implica pertencer a 

un país cunha lingua non normalizada?

No meu caso é inevitable. Síntome escritor dunha lingua minorizada e res-

ponsable por iso. Doutra maneira escribiría en castelán. [...] Para min é clarí-

simo que pertenzo a unha lingua non normalizada, e esa conciencia é a que 

me inclina a limitarme e a perder oportunidades. (Carballa 1996)

6 Que un autor galego desbote autotraducirse podería considerarse ata como un xesto de 
reivindicación da súa identidade cultural. Méndez Ferrín ou Darío Xohán Cabana, por 
exemplo, que saibamos non se autotraduciron ata agora, nin en prosa nin en poesía, e aven-
turamos que nunca o han facer.
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Con relación á súa identidade como escritor galego, habería que evocar, 
aínda que só sexa de esguello, a posición que Casares sostivo na aceda polé-
mica xurdida en decembro de 1990 coa concesión do premio Nadal a un de-
terminado autor, ata daquela moi próximo a el, que nesa ocasión abandonara 
de maneira decidida o gale go como instrumento literario. Outro detalle im-
portante que corrobora a consciencia de Casares da súa condición de creador 
pertencente a unha literatu ra como a galega é, por outro lado, o feito de que 
nas súas autotraducións non se oculte nunca que o libro que o lector castelán 
recibe sexa a tradución dun orixinal galego7. Así consta na ficha editorial 
de cada libro de Casares autotraducido, e isto é algo certamente moi relevan-
te, porque por desgraza non hai moitos escritores galegos autotraducidos que 
dean mostra desa honestidade.

Sería posible continuar penetrando aínda máis na dimensión socioliteraria 
que a autotradución ten, tanto en xeral coma no caso de Casares, mais nesta 
ocasión, como xa dixemos, o noso propósito é centrarnos na autotradución 
de Deus sentado nun sillón azul desde un enfoque estritamente tradutolóxi-
co. Para nós, o punto crucial na análise dunha autotradución, a partir de tal 
perspectiva, consiste en comprobar primordialmente a capacidade do auto-
tradutor para manter un equilibrio axustado entre as dúas facetas de autor e 
de tradutor. Noutras palabras, o esencial é verificar se o autotradutor se limita 
a trasladar a súa obra a unha segunda lingua ou se, doutra maneira, o autotra-

7 Alén dos lectores, desa forma a crítica literaria española tamén pode ser consciente de que 
está a comentar unha tradución. Un exemplo é o comezo desta recensión de Javier Alfaya 
sobre Dios sentado en un sillón azul na revista Ínsula: “La reciente aparición en versión 
española de la última novela de Carlos Casares, Deus sentado nun sillón azul (publicada 
originariamente en Vigo por Galaxia, 1996; la versión del libro es del propio Casares: Dios 
sentado en un sillón azul, Madrid, Alfagurara, 1997), viene a poner al alcance de los lectores 
no familiarizados con la lengua galega a un narrador extraordinario; sin duda, uno de los 
mejores y más sólidos narradores españoles de las últimas décadas” (Alfaya 1997: 21). Aínda 
despois engadirá Javier Alfaya: “La prosa de Casares, tanto en el original gallego como en la 
versión castellana, no se dispara nunca, no intenta quemar etapas. Su medida del tiempo es casi 
proustiana, como es flaubertiano su cuidado de la palabra precisa” (Alfaya 1997: 21).
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dutor leva a cabo un proceso completo de recreación, facendo valer a propiedade 
intelectual que posúe con respecto ao texto que está a traducir.

Para esta tarefa, nós acostumamos utilizar un protocolo de análise que non 
describiremos agora de forma detida, mais si debemos dicir que se centra en dous 
apartados fundamentais. Por unha banda, sométense a estudo diversas cuestións 
técnicas para caracterizar a faceta do autotradutor como tradutor. Por outro lado, 
abórdanse os aspectos propiamente estéticos para caracterizar a faceta do auto-
tradutor como creador. Aplicado tal protocolo de análise á versión en castelán de 
Deus sentado nun sillón azul —a novela autotraducida máis extensa de Casares—, 
pasamos a expor as conclusións principais que obtivemos.

Así, en primeiro lugar desde o punto de vista técnico —é dicir, na faceta de 
tradutor—, cabe dicir que Casares concibiu o labor de autotraducirse como un 
esforzado traballo de reverbalización en castelán do orixinal galego. Casares in-
clínase por utilizar a literalidade como pauta preponderante de tradución, mais 
evitando con éxito as numerosas trampas que xorden ao traducir dúas linguas tan 
próximas coma o galego e o castelán. Con respecto a este punto, cómpre destacar 
que Casares actúa con moita cautela, distinguindo perfectamente os trazos propios 
de cada unha das linguas. Isto non debe sorprender, posto que hai que ter en 
conta que Casares xa ofrecera probas de ser moi consciente das dificultades que 
presenta a competencia idiomática en dúas linguas en contacto8. Mesmo che-
gou a publicar, relacionado con este asunto, un estudo rigoroso a propósito da 
presenza de termos galegos na obra Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán 
(Casares 1988). Casares distinguía nese estudo catro niveis distintos de gale-
guismos: vulgarismos, palabras galegas castelanizadas, palabras galegas puras 
e, por último, expresións e formas verbais galegas empregadas coma se fosen 

8 Resulta digno de ser destacado que Casares é mesmo inmune, no campo do léxico, á amea-
za de falsos amigos moi sutís. Por exemplo, traduce “enviso” por “ensimismado”, cando a 
palabra “enviso” tamén existe en castelán, aínda que co significado de “sagaz, divertido”. 
Outro exemplo é “carantoña”, que substitúe por “guiño”, malia que se trata dunha palabra 
lexítima tamén en castelán, se ben coa acepción de “halago, caricia”, é dicir, o que en galego 
sería “garatuxa”.
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galegas. Desde logo, a versión en castelán de Deus sentado nun sillón azul é un 
produto idiomaticamente correcto, ao contrario do que acontece con bastantes 
autotraducións doutros autores galegos, onde o texto en castelán moitas veces 
está ateigado de defectos deplorables, case sempre consecuencia de distintos 
tipos de interferencias9.

En segundo lugar, xa desde o punto de vista estético —é dicir, na faceta de 
creador—, cabe dicir que Casares, ao autotraducirse, non se afastou moito do texto 
orixinal, algo que, por outra parte, está de acordo co que acabamos de dicir 
desde o punto de vista técnico sobre a literalidade como pauta preponderan-
te de tradución. En efecto, pódese afirmar que Casares, cando se traduce, actúa 
máis como tradutor que como creador10. Non obstante, corresponde engadir 
que, aínda así, Casares aproveita a operación de se autotraducir para modifi-
car algúns fragmentos da obra orixinal, ben ampliándoos, ben reducíndoos ou 
ben substituíndoos. En calquera caso, débese aclarar que, ao modificar o texto 
orixinal na autotradución, Casares nunca chega ao extremo, nin moito menos, 
doutros autores galegos. Lembremos, por exemplo, a Suso de Toro, quen na 
autotradución ao castelán d’A sombra cazadora agregou vinte e tantos folios 
(Dasilva 2003b). O mesmo Suso de Toro, na autotradución de Ambulancia, 
chegou a resucitar un personaxe que morrera no orixinal galego, o inspector 
Maquieira11.

9 Co gallo da aparición da versión en castelán de Deus sentado nun sillón azul, Casares refe-
riu que el mesmo trasladara a novela “sin excesivo trabajo, es cierto, pues los dos son mis 
idiomas” (Goñi 1997).

10 Interpelado a propósito da autotradución d’Os mortos daquel verán sobre como conse-
guira non caer na tentación de modificar o texto, Casares respondía expresamente deste 
xeito: “Eu xulguei que me sería imposíbel. Confeso que tiven certo medo. Hai, na verdade, 
esa tentación. Mais eu, a pesar de todo, fun moi disciplinado e non quixen que en castelán 
aparecese un libro diferente do galego. Había unha especie de terreo coutado que me im-
pedía de o facer, que era a tal linguaxe administrativa, formalizada, da que era difícil saír. 
Non hai diferenzas entre si” (Moutinho 2004: 125).

11 Curiosamente, Suso de Toro xustificou nun artigo posterior esa resurrección: “Y en Am-
bulancia lo mismo, reescribí, amplié... y hasta resucité a un personaje, el inspector Ma-
quieira. Pensaba en Ambulancia y me parecía que alguien tan canalla y ruin como ese 
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Efectivamente, Casares non fai prevalecer ata tales extremos ao autotradu-
cirse a súa condición de autor do texto. Isto é, Casares non fai uso da licenza de 
introducir na obra grandes cambios de orde estética, abusando dese modo 
do dereito que lle asiste como propietario do texto que está a trasladar. Por 
certo, ao fío desta cuestión cómpre reflexionar sobre o que a autotradución 
pode chegar a representar, no caso dalgúns dos nosos autores, como fraude 
ao público da versión galega, xa que estes lectores dispoñen ás veces dunha 
versión penúltima fronte á versión definitiva que é o texto autotraducido ao 
castelán (Dasilva 2005). 

Faise preciso mencionar como Brian T. Fitch, responsable dalgunha das ache-
gas teóricas máis vizosas verbo do asunto (Fitch 1985, 1988), estableceu que unha 
das diferenzas entre a autotradución e a tradución se cifra en que neste segundo 
caso o texto traducido adquire o carácter de metatexto con respecto ao orixi-
nal, do que é reflexo, mentres que, pola contra, na tradución de autor o texto 
transplantado non supón inevitablemente un eco do texto de partida, senón 
que nalgunhas ocasións chega a converterse nunha creación artística autónoma. 
De tal maneira, mesmo cabería dicir que na produción literaria dun autotradu-
tor poden acabar coexistindo dúas realizacións artísticas dunha mesma obra. 
Consonte a tripla tipoloxía proposta por Michaël Oustinoff para o produto tra-
ducido, estaríase neste caso perante o que se denomina unha “auto-traduction 
(re)créatrice”, caracterizada pola actuación omnímoda do autor no proceso de 
trasladar o texto a outra lingua (Oustinoff 2001).

Como xa indicamos, Casares introduciu algúns cambios estéticos, aínda 
que non moitos, na versión autotraducida de Deus sentado nun sillón azul. 
Estes cambios responden a intervencións, desde logo, que en ningún caso lle 
estarían permitidas a un simple tradutor, aínda que si, pola contra, as pode 
levar a cabo un autotradutor. Por exemplo, é visible que Casares aproveita o 

miserable no merecería morir; me daba pena haberme cargado a un tipo tan asquero-
samente malo. La traducción me dio la oportunidad de resucitarlo. La traducción es un 
milagro de renacimiento” (Dasilva 2003: 412).
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labor de autotraducirse como unha oportunidade para revisar o texto orixi-
nal. Así, cando amplifica o texto, o que busca é fornecer máis detalles sobre 
unha escena ou aclarar algún aspecto que non quedara suficientemente nítido 
na versión de partida. Tamén a ese mesmo obxectivo responden case sempre 
as substitucións de certos segmentos se comparamos a versión en galego e a 
versión en castelán. Xa no caso das reducións, o que se advirte é que Casares 
procura con elas unha lectura máis fluída da narración, mesmo menos sobre-
cargada de informacións redundantes. Por así dicir, todas estas amplificacións, 
reducións e substitucións son axustes de índole discursiva, sobre todo para 
dotar a novela dunha maior coherencia textual. 

En particular o que se aprecia é que, na maioría dos casos, o que Casares per-
segue con eses cambios é pulir algunhas posibles arestas do texto galego no que 
atinxe a tres aspectos. En primeiro lugar, o estilo cadencioso, minucioso que é ca-
racterístico da obra (Tarrío 1998: 36). En segundo termo, o dobre plano temporal 
sobre o que a novela se articula, oscilando entre o presente e o pasado mediante 
constantes analepses. En terceiro lugar, o punto de vista dese narrador omnis-
ciente en terceira persoa, dese narrador heterodiexético que para contar a histo-
ria se vale en boa medida da visión dun personaxe da obra.

De calquera xeito, cómpre sinalar que todas estas amplificacións, reducións 
e substitucións afectan a anacos de extensión moi breve, que non abranguen 
polo xeral máis dunha cláusula. Só nunha ocasión Casares altera un fragmento 
de amplitude superior, o que resulta rechamante polo seu carácter excepcional. 
Tal fragmento é unha porción non pequena dunha digresión sobre a actriz 
norteamericana Mary Pickford, na parte inicial da novela: 

Abondaría o ton deste artigo para saber que algo lle sucede estes días, 

por máis que ela non consiga averigualo. Se algunha sombra non lle escu-

recese o corazón, nunca se valería de Mary Pickford como pretexto para 

dar saída ós sentimentos que o magoan ultimamente. Falaría da actriz con 

serenidade, referindo quizais algún episodio concreto da súa vida, esas his-

torias insignificantes que tan vivamente lle quedan gravadas na memoria 

e que despois narra no periódico como se el mesmo as tivese vivido. Por 

exemplo, a frase dun poeta americano que el adoitaba citar en privado, nas 
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conversas cos amigos, e que dicía que a Pickford fora pintada por Botticelli 

algúns séculos antes de nacer porque simplemente era inmortal. Nesta oca-

sión, en cambio, despois de asistir á proxección de Rosita, todo o que se lle 

ocorreu foi aproveitar esa circunstancia para escribir un artigo destinado a 

outros fins: responder talvez a algunha opinión non compartida, expresada 

por algún dos seus contertulios no Liceo, ou quizais, con máis seguridade, 

deixarse levar inconscientemente pola depresión ou a melancolía na que 

está ensumido desde hai tempo.

Se non fose así, non caería tampouco na incoherencia de escribir agora 

o contrario do que probablemente segue pensando sobre a beleza da súa 

artista predilecta. (Casares 1996a: 52-53)

Pois ben, este fragmento está completamente omitido na versión autotra-
ducida ao castelán. Algunhas páxinas antes narrárase un episodio pretérito 
evocado a partir da lectura no xornal local da noticia de que ao día seguinte se 
ía proxectar na cidade a película Rosita, a cantante vagamunda, da que Mary 
Pickford era protagonista. Ese episodio consistía na discusión que mantiveran 
El e Ela —personaxes principais da obra— ao saíren de ver no cine Barbage-
latta a película A vida solitaria, tamén con Mary Pickford como protagonista. 
O motivo da discusión fora a devoción incondicional que El sentía pola actriz, 
a quen consideraba a muller máis fermosa que nunca viu, unha opinión en 
nada compartida por Ela (Casares 1996a: 19-21).

Acontece que agora vai aparecer na novela outro episodio, relacionado con 
aquel anterior, no que falta o fragmento en cuestión. A propósito da proxec-
ción xa antes anunciada de Rosita, a cantante vagamunda, cóntase que El pu-
blicou un artigo no xornal local sobre esta película, artigo no que destacaba 
“un ton agresivo e de queixa” (Casares 1996a: 52). Lémbrase de novo arestora 
aquela pasaxe precedente, cando El e Ela rifaran por Mary Pickford, mais ao 
mesmo tempo recóllese a interpretación pormenorizada que Ela fai do artigo, 
pondo este en relación co desacougo que El estaba a mostrar nas últimas datas. 
É tal interpretación pormenorizada dese artigo precisamente o fragmento que 
se omite na versión en castelán. Esta omisión non é produto de ningún despis-
te ao verter o texto galego, como o proban algúns axustes que Casares intercala 
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para que non resulte incoherente a supresión. Así, tamén desaparece a frase “ó 
revés do entusiasmo que pon sempre nos escritos que se refiren á actriz norte-
americana […]” (Casares 1996a: 52), que se substitúe por “una opinión, desde 
luego, nueva para ella, muy diferente de la que le había oído defender en otras 
ocasiones, siempre con idéntico entusiasmo” (Casares 1997: 60).

Cal sería a razón para esta redución tan extensa que afecta a un fragmento 
enteiro? No transcurso dunha entrevista, realizada polos anos de publicación 
de Deus sentado nun sillón azul, Casares revelaba que utilizara para a novela 
algún artigo de Risco, atribuíndollo ao protagonista da obra12. Á vista de tal 
confidencia, Casares decidiría eliminar na versión en castelán algunha pista 
demasiado evidente para evitar a identificación inequívoca dese protagonista 
con Risco, algo que tanto se comentara cando o orixinal galego saíu do prelo?13 
Por suposto, esta é soamente unha hipótese verosímil que tería que ser confir-
mada en todos os seus extremos para validármola.

Hai que dicir, por outra banda, que un apartado especial dentro das altera-
cións estéticas que Casares introduce na autotradución da novela o conforman 
aqueles cambios que nós chamamos “lúdicos”. Utilizamos esta designación, a 
falta doutra mellor, porque aparentemente son modificacións arbitrarias que 
non responden a ningunha explicación nin tan sequera de orde artística. É como 
se con eses cambios o autor quixese amenizar, en certa forma, a tarefa de auto-

12 Velaquí o que recoñecía Casares: “Valinme dalgúns rasgos de Risco, incluso utilicei 
algún artigo del, que lle atribuín ao escritor protagonista da novela, da mesma maneira 
que lle colguei no seu haber artigos que escribín eu na miña sección diaria de La Voz de 
Galicia” (Platas Tasende 1998: 23).

13 Sen intención de abundar neste momento en tal aspecto da recepción do libro en Galicia, lem-
bremos tan só o seguinte testemuño de alguén bastante próximo tanto a Casares como a Risco: 
“O sucedido con Deus sentado nun sillón azul —ao meu xuízo a súa mellor novela— resulta 
enleado. Un personaxe de ficción é indefectiblemente ficción, mais non se pode negar que nu-
merosos trazos externos e internos do protagonista remiten ao autor de Mitteleuropa. Iso non 
importaría se o equívoco non pairase sobre a memoria e o seu deturpamento colectivo. Todo 
o que Deus perpetra e polo que ao final recibe o seu xusto castigo, está nos antípodas de Risco. 
Agora ben, o malentendido levou de feito a moitos a crer confirmado, compracidos, o lixo de 
mendacidade verquido sobre o director de Nós” (Lezcano 2004: 45-46).
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traducirse, que desde logo en moitas ocasións resulta abondo pesada. Repárese 
nos seguintes exemplos:

incluídas sete misas e unha novena (Casares 1996a: 11)

incluidas seis misas y una novena (Casares 1997: 12)

entón avanza cinco ou seis metros máis (Casares 1996a: 12)

entonces avanza ocho o diez metros más (Casares 1997: 13)

os atardeceres inolvidables do mes de xullo (Casares 1996a: 57)

los atardeceres inolvidables del mes de agosto (Casares 1997: 64)

e que nunca duraba menos de dúas horas (Casares 1996a: 62)

y que nunca duraba menos de una hora (Casares 1997: 70)

encontrouno na rúa do Franco (Casares 1996a: 95)

lo encontró en la calle de la Raíña (Casares 1997: 108)

falando con Servando Valencia diante do bar Submarino 

(Casares 1996a: 95)

hablando con Servando Valencia delante del bar Lavandeira 

(Casares 1997: 108)

Xa para ir rematando, e como conclusión central, pódese afirmar que Casa-
res, cando se autotraduce, actúa sobre todo como tradutor e moi poucas veces 
como autor, para o que se serve da súa experiencia trasladando textos doutros 
escritores. Polo menos isto é o que acontece no caso de Deus sentado nun sillón 
azul, aínda que sospeitamos que se trata dunha impresión que se pode extra-
polar á autotradución d’Os mortos daquel verán. Casares adoita demostrar res-
pecto —ou se se quere lealdade— perante a versión orixinal en galego, malia 
a dobre condición de tradutor e autor que como autotradutor posúe. En defi-
nitiva, non fai uso da liberdade de que disporía, se quixese, para reconstruír o 
universo ficticio da novela que autotraduce.
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Universidade de Vigo

O principal afán destas páxinas non é outro que o de tentar mostrar algunhas 
das complexas redes que se entretecen entre diferentes textos narrativos de 
ficción na tradición literaria galega. Estes textos, construídos ao longo dun 
determinado período, entre 1967 e 2002, servirannos para comprendermos 
mellor os trinta e cinco anos que median entre a publicación de Vento ferido 
e O sol do verán, o primeiro e o derradeiro dos libros de ficción escritos 
por Carlos Casares. A tarefa que suxerimos tenta darlle prioridade sempre 
ao diálogo entre as obras literarias, de maneira que o concepto de dialoxía 
tomado de Bakhtin1 (entendido aquí de xeito restricto, ao ocupármonos, como 

1 A dialoxía bakhtiniana vai máis alá da intertextualidade proposta pola semiótica na que o 
autor soamente é un anel da cadea da comunicación e o seu texto un proceso de intersec-
cións nas que ler outros textos. Todorov dedica toda unha sección do seu libro libro Mikhail 
Bakhtin: The Dialogical Principle, de 1984, ao concepto de dialoxía. Para Todorov, o concepto 
de dialoxía é tan ambiguo que el prefire o de “intertextualidade” de Julia Kristeva e limítase 
a usar “dialoxía” para certos tipos de intertextualidade. Certamente, na teoría do acto co-
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dicimos, unicamente do conxunto de textos ficcionais da tradición nacional 
galega) emerxe fronte ao mesmo concepto de autoría, cando menos tal e como ten 
sido entendido tradicionalmente. Este enfrontamento entre a dialoxía e a autoría, 
entre os textos como resultado dun tecido que vai máis alá da competencia e 
da vontade do autor e o propio autor en tanto que construción sociolóxica, 
especie de Deus redivivo que levaría a cabo o milagre de controlar todas as 
potencialidades semióticas dos seus textos, lévanos a pór en suspensión a 
noción de autor2 tal e como a historiografía romántica nolo legou e ten por 
obxecto afondar nunha descrición social á que o texto literario fornecería a 
plasmación do cantábile, aquilo que, botando man dos catro modalizadores 
básicos de Greimas3, débese, pódese, quérese e sábese cantar. 

Quere isto dicir que o noso interese na obra e na figura de Carlos Casares 
radica en seren estas (a figura e a obra) síntomas de determinados momentos 
dese fluír conxunto, nun modelo de lectura no que o comparatismo4 tenta 
enxergar con claridade os procesos coincidentes que definen, máis alá da 
autoría, as tensións ideolóxicas perante as que o texto se presenta como un 
enunciado de consenso. Dito doutro xeito e para que fique ben clara a nosa 
principal conxectura: todo texto de ficción emerxe sempre como o resultado 
dun consenso entre as tensións ideolóxicas do tempo en que foi escrito. Ese 

municativo que propón Bakhtin, a dialoxía é demasiado xeral; tanto que en última instancia 
non hai voces que non se remitan a outras. Así que calquera texto dialoga de certo xeito con 
calquera outro texto. A limitación que se impón é, neste sentido, evidente: textos ficcionais 
da tradición narrativa galega. 

2 Véxase ao respecto a magnífica obra de Burke ([1992] 1998).

3 Como se sabe, Greimas propón dous enunciados básicos (facer e ser) que son modificados 
por catro modalizadores (deber, poder, querer e saber) para dar lugar aos distintos momen-
tos dos actores ao longo do seu percorrido diexético nunha determinada obra. No relato da 
historiografía literaria, o mesmo que no relato convencional, tanto os enunciados básicos 
como os catro modalizadores están presentes, de maneira que ao autor, en tanto que Suxeito 
do relato da historiografía literaria, cábelle ser analizado igualmente en clave narratolóxica.

4 Empregamos aquí o termo de comparatismo de xeito non canónico, ao estarmos a com-
parar textos provenientes da mesma tradición e non, como sería obrigado, tomadas de dife-
rentes linguas ou tradicións nacionais ou ben de xéneros diversos. 
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consenso é o cantábile, aquilo que se debe, pode, quere e sabe cantar. Así, e 
por poñermos dous exemplos extremos que poidan ilustrar suficientemente 
este punto de partida, o Marqués de Sade sería un produto do tempo da 
Revolución Francesa pero non do Afganistán actual e o Mein Kampf sería 
unha construción formada nos tempos da Alemaña de entre guerras e non do 
Estado de Israel en calquera das súas etapas. 

Deste xeito, o labor que nos fixamos como obxectivo da nosa indagación, 
apela non só á obra de Carlos Casares senón ao conxunto da produción 
ficcional galega do período en que Casares escribiu, de xeito que as tensións 
perceptibles no interior da obra do escritor ourensán serán evidenciadas 
doutro xeito na obra dos seus coetáneos, podendo así procedermos a unha 
mellor avaliación do seu significado cultural e historiográfico. 

Botaremos man para este percurso do modelo analítico que parte da semán-
tica estrutural de Greimas e conflúe no que denominamos Crítica da Ideoloxía5 
en F. Jameson, entre outros autores. 

O interese que a obra de Carlos Casares dispón perante a nosa ollada deriva 
fundamentalmente do feito de ser unha obra que deambula ao longo dun período 
de tempo no que teñen lugar transformacións sociais e políticas dunha 
enorme transcendencia. Efectivamente, entre 1967 en que se publica Vento 
ferido e 2002 en que se publica O sol do verán, media unha distancia moito máis 
ampla en termos de historia da cultura que aquela que puidésemos ver desde 

5 O que aquí denominamos Crítica da Ideoloxía, partindo de Greimas e de Jameson, pre-
tende establecer os “ideoloxemas” existentes nos textos en tanto que solucións imaxinarias 
a conflitos reais. Estas solucións imaxinarias ou “ideoloxemas” serían propostas, por tanto, 
como textos de consenso, en tanto que a sociedade que as recibe asúmeas como “mundos 
posibles”. Fronte ao “ideoloxema”, solución imaxinaria a un conflito real, aparecería a “cas-
tración” ou imposibilidade de encontrar unha solución simbólica a un conflito imaxinario. 
Mentres o concepto de “ideoloxema” está tomado de Jameson, o concepto de “castración” 
provén da obra de Lacan. O percurso que debería seguir unha Crítica da Ideoloxía sería, 
xustamente, o de sinalar a presenza de ideoloxemas e de castracións no interior dos textos 
literarios. Jameson ([1981], 1989) define o ideoloxema como “the smallest intelligible unit of 
the essentially antagonistic collective discourses of social classes”. Pola súa banda, Lacan, na 
súa reformulación da teoría freudiana, define a castración como “a comprensión de que os 
límites do corpo son sempre máis estreitos que os do desexo” (Nasio, 1998).
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unha perspectiva meramente cronolóxica. Quen teña realizado semellante 
travesía, embarcado na súa propia existencia, saberá con exactitude de que 
estamos a falar. 

Habería que comezar, por tanto, explicitando que a obra de Carlos Casares 
é o resultado de catro momentos históricos ben definidos na súa plasmación 
histórico literaria:

1. A Nova Narrativa Galega, de aquí en diante NNG, na que é xa común 
situar os seus dous primeiros volumes de ficción, Vento ferido, de 1967, e 
Cambio en tres, de 1969.

2. A transición do franquismo á democracia e ao Estado das Autonomías, 
época en que tamén hai unanimidade da crítica para situar Xoguetes para un 
tempo prohibido, de 1975.

3. A novela de fin de século, que habilita as coordenadas temáticas e 
estilísticas que posibilitan a creación de Os escuros soños de Clío, de 1979, 
Ilustrísima, de 1980, Os mortos daquel verán, de 1987, e Deus sentado nun 
sillón azul, de 1996.

4. O novo século polo que pretendía continuar a súa obra narrativa e 
do que é mostra esa singular e derradeira obra denominada O sol do verán, de 
2002. 

A contemplación do esquema desvélanos a existencia de dúas grandes 
zonas (a NNG e a Novela de Fin de Século) separadas por dúas novelas de 
crise ou, se se quere, de transición, Xoguetes para un tempo prohibido e O sol 
do verán. 

Tentaremos explicitar, por tanto, as condicións ideolóxicas en que esas 
obras e eses movementos foron posibles, procurando ademais resolver 
as incógnitas derivadas das transicións, das crises, das mudanzas que 
empurran o fluír da tradición nun determinado momento, establecendo 
abanos de multiplicidade temático estilística, como é o caso da novela de fin 
de século, fronte a outros momentos en que esa multiplicidade se nos revela 
máis escasa, tal e como acontece, de feito, no inicio da carreira literaria de 
Carlos Casares. 
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Chegados a este punto convirá explicitar as condicións en que a obra de 
Carlos Casares emerxe, no seu inicio, dentro do discurso contemporáneo dos 
autores que forman a denominada NNG.

Convén daquela que desvelemos a que será a nosa segunda conxectura: 
toda a literatura galega anterior, cando menos, ata 1975 emerxe como 
resultado dunha dobre tensión, aquela que polariza os conceptos de tradición e a 
modernidade, por unha banda, e aqueloutra que leva a cabo a oposición entre o 
autóctono e o alleo, por outra. Mentres a primeira é unha polarización de índole 
temporal, a segunda contrapón conceptos espaciais. O escritor galego anterior 
a 1975 debátese entre ser fiel a unha idea de tradición (en parte temática, en 
parte estilística) en contraposición á radical modernidade que non sempre 
entende como propicia para a literatura do país. Ao mesmo tempo, a defensa 
da lingua atopa a súa analoxía na defensa de todo canto é propio de Galicia, 
encontrándose deste xeito no autoctonismo un certo rexeitamento (de maior 
ou menor intensidade; unhas veces, explícito, outras, implícito) do alleo. Non 
quere isto dicir que este tipo de polarizacións non teñan un rango universal 
e que, por tanto, non poidan ser aplicadas a calquera literatura en calquera 
lugar e en calquera tempo, mais o certo é que, nese momento, a súa pertinencia 
emerxe enmarcada de xeito especial. 

O cadro semiótico6 resultante permite a construción de catro vectores 
fundamentais: o que relaciona o tradicional e o autóctono, o que vincula o 
moderno e o alleo. Ser tradicional e autóctono era o afán dos enxebristas; ser 
moderno e alleo, a vontade dos vangardistas. Ambas as dúas posturas radicais 
estaban amortecidas polo que denominamos posicións conciliadoras, aquelas 
que tentaban axuntar, por unha banda, o moderno e o autóctono e, por outra, 

6 Tomamos a figura do cadro semiótico da obra de Greimas (1982). O cadro semiótico, tamén 
coñecido como rectángulo de Greimas ou rectángulo semántico, é unha forma de clasificar 
conceptos entre os que ten lugar unha oposición relevante, tales como os de masculino-
feminino, fermoso-feo, etc. Deriva do cadro lóxico de Aristóteles, tamén chamado cadro de 
oposición. Unha documentación detallada ao respecto pode encontrarse en: 

     http://www.signosemio.com/greimas/a_carresemiotique.asp
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o tradicional e o alleo. Por poñermos un único exemplo, na literatura galega 
anterior á Guerra Civil encontramos tanto unha posición vangardista, como 
a presente na obra de Manuel Antonio, fronte a unha posición enxebrista, 
como a presente, por exemplo, en Leiras Pulpeiro ou no primeiro Noriega 
Varela. Porén, tanto o neotrobadorismo como o imaxinismo ou hilozoísmo 
representan posicións conciliadoras en que, mentres, por unha banda, se apela 
ao autóctono (medieval, nun caso, e popular, noutro), por outro, se apela ao 
moderno (na construción das imaxes e na presenza dun certo surrealismo 
implícito).

 

Estas dúas actitudes, levadas ao extremo, rematan por constituír, por unha 
banda, o autóctono como un desiderátum definido pola vontade de autarquía 
literaria, isto é, o desexo de constituír a tradición literaria desde si mesma, 
sen a inxerencia de elementos externos, e, por outra banda, pasando por alto 
o elemento lingüístico definidor desa tradición, o alleo como un desiderátum 
de inserir a propia tradición dentro dunha tradición máis ampla, universal, 
nunha concepción da literatura que asoma desde Goethe, o primeiro en 
definila, entendida como a suma das contribucións das distintas tradicións a 
un conxunto común que sería a Literatura Universal ou Weltliteratur. 
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Deberiamos lembrar aquí que un dos elementos definidores da modernidade 
e da posmodernidade, fronte ao romanticismo precedente, é, desde calquera 
punto de vista, a progresiva globalización, a tendencia a superar as fronteiras 
culturais para chegar a un novo marco das tradicións literarias onde o 
nacional ficaría reducido exclusivamente ao emprego dun determinado 
vehículo lingüístico de comunicación, mentres que desde a perspectiva dos 
contidos, das temáticas, das técnicas e dos outros elementos que interveñen 
na constitución do texto literario, este tendería a presentarse como o resultado 
dun diálogo máis amplo, resultado da internacionalización dos intercambios 
culturais, da tradución de obras significativas, da influencia transnacional 
de determinados movementos, visible na configuración dunha historiografía 
literaria que parte da sucesión (sempre en clave eurocéntrica) dunha serie de 
movementos: clasicismo, barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo, 
simbolismo, vangardas, etc. 

Se amplificamos o cadro semiótico anterior, incluíndo nel as principais 
correntes perceptibles na narrativa galega do momento, entendendo por tal o 
período histórico que vai desde mediados da década dos cincuenta a finais da 
década dos sesenta, daquela comezaremos a encontrarlle un maior sentido a 
todo o que estamos a explicar.
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Concibiriamos, por tanto, o Realismo Máxico como un movemento moi 
vinculado ás posicións enxebristas, tal e como podemos encontralo, por exemplo, 
na obra de Ánxel Fole ou, mesmo, na de Álvaro Cunqueiro7. Fronte a esta 
escola da narrativa galega dos anos 50 emerxería un modelo de literatura que se 
caracterizaría por defender xustamente as posicións contrarias (a modernidade 
e o alleo), mantendo unicamente a fidelidade á lingua en tanto que eixo da iden-
tificación nacional. 

A NNG emerxería, por tanto, e tal e como estamos a ver, como unha posición 
de vangarda, fronte ao tradicionalismo do Realismo Máxico, aínda que non 
todos os textos que incluímos dentro da Escola terían o mesmo potencial de 
modernidade e de incidencia do alleo, xa que algúns deles inclinaríanse cara a 
posicións existencialistas8 como as presentes en A esmorga de Eduardo Blanco 
Amor ou, mesmo no ámbito da poesía, en O soño sulgado de Celso Emilio 
Ferreiro. Esta tensión está presente na obra de Carlos Casares e, de feito, 
permitiría aportar un pouco de claridade para comprendermos a oscilación 
que se produce entre Vento ferido, colección de relatos máis inclinada cara ao 
existencialismo, e Cambio en tres, marcadamente experimentalista. 

Mais aquí xorde unha afirmación que tamén debemos salientar e situar 
como a terceira das nosas conxecturas de partida. Trátase da afirmación 
de Pascale Casanova (2001) segundo a que: “o capital simbólico literario se 

7 Cabería salientar aquí as enormes diferenzas que se establecen entre os modos de Cunqueiro 
e Fole. Mentres o primeiro concibe a súa prosa inicial como un texto neotrobadoresco, tal e 
como xa temos sinalado (Forcadela 2006), en Fole a posición é claramente autoctonista 
e tradicionalista. Se o neotrobadorismo sería máis unha posición conciliadora, na medida 
en que tenta resolver as oposicións sinaladas, porén, o Realismo Máxico, en conxunto, en tanto 
que movemento que ultrapasa o marco da obra cunqueiriana, sería, na nosa opinión, unha 
posición estética fundamentalmente enxebrista. 

8 A existencia dun influxo claro de existencialismo na tradición literaria galega sería percep-
tible non só en A esmorga de Eduardo Blanco Amor senón, tamén, en todos os textos poéticos 
da chamada Escola da Tebra ou, fóra desta escola, en obras como O soño sulagado de Celso 
Emilio Ferreiro ou Nimbos de Xosé María Díaz Castro. 
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amorea de xeito nacional”9. Esta conclusión da Escola de Bourdieu resulta 
fundamental para a análise de literaturas como a galega toda vez que permiten 
dirixir a ollada fóra dos obxectos de debate tradicional.

De tal maneira que a concepción da literatura nacional móvese, desde ese 
momento, entre tres grandes modelos:

1. A literatura como conxunto de textos que seguen un determinado 
modelo imaxinario. O que chamariamos criterio temático.

2. A literatura como conxunto de textos escritos nunha determinada 
lingua. O que chamariamos criterio filolóxico.

3. A literatura como conxunto de textos que, queiran ou non, son 
promovidos e lidos en base ao interese nacional ou, o que vén ser o mesmo, 
institucionalizados de xeito autóctono. O que denominariamos criterio nacional, 
ou mellor, sistémico. 

As dúas primeiras concepcións canxarían dentro do que Xoán González-
-Millán (1994) denominou “literatura nacionalista”; a derradeira dentro do 
que el mesmo chamaba “literatura nacional”. 

E cómpre que lembremos, por un instante, a peculiar afirmación de 
Francisco Rodríguez (1990) de que á literatura galega non lle chega con estar 
escrita en galego senón que, antes ben, existirían uns criterios (que para o autor 
deberían ser os do realismo e o da plasmación da realidade, sexa esta o que for) 
que permitirían outorgarlle a definitiva etiqueta de galego a un produto literario. 

9 A importancia da conclusión de Casanova é especialmente relevante no marco das literatu-
ras periféricas e implica unha chea de reflexións posteriores con respecto á institucionali-
zación dos textos. De feito, o que definiría unha tradición literaria nacional sería a existencia 
de mecanismos de institucionalización propios. Resulta evidente que isto abre unha nova 
vía de comprensión do literario nacional, por riba dos criterios temáticos ou filolóxicos. 
Porén, non implica que os criterios de institucionalización non inclúan tanto razóns de ín-
dole temática como filolóxica á hora de construíren a “crenza” do valor literario. 
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Non abondaría o criterio filolóxico senón que a este debería sumarse aínda o 
criterio temático10. 

Ao definirmos dous grandes ciclos nas relacións entre o imaxinario literario 
e o imaxinario nacional ao longo da literatura galega contemporánea (o Ciclo 
Romántico e o Ciclo Contemporáneo) encontramos, na nosa apreciación, tres 
grandes modelos teórico-literarios ao longo deste Ciclo Romántico: Murguía-
Pondal; Risco-Otero-Cabanillas; Piñeiro-Cunqueiro. Todos eles entrarían dentro 
do que, seguindo a nosa teoría, poderiamos denominar Criterio Temático, isto 
é, o período durante o cal os produtores de textos literarios en lingua galega 
consideraron que a temática das súas ficcións eran un aspecto esencial á hora de 
que estas fosen consideradas “galegas”. 

O segundo dos ciclos, o que denominamos Ciclo Contemporáneo, aquel que 
botaría man do Criterio Filolóxico, sería aquel que se manifestaría, inicialmente, a 
través da xeración do que se vén denominando comunmente NNG. O antirrura-
lis mo, o antisentimentalismo, a imposición do racionalismo marxista como 
método de achegamento á análise de Galicia e da súa historia (fronte á etnografía 
de raíz simbolista que seguirá a manter a súa influencia, cando menos ata a obra de 
Cunqueiro), serían algunhas das súas peculiaridades. 

O curioso do caso é que xustamente no momento en que o Ciclo Romántico 
entra en decadencia é cando xorde o Criterio Filolóxico. Quere isto dicir que 
debemos establecer unha liña de separación entre o Criterio Temático (xurdido 
da idea desa Galiza eterna na que cría a Xeración Nós, con Otero Pedrayo11 á 

10 En base ao que comentamos na nota anterior, o que estaría promovendo, en realidade, Ro-
dríguez coa súa afirmación non sería outra cousa que establecer os criterios de canonización, 
por máis que no fío do seu discurso confunda canonización con pertenza ou non á tradición 
literaria nacional. Resulta evidente que os textos non canonizados dunha tradición seguen 
pertencendo a esa tradición, mesmo cando as institucións canonizadoras os rexeiten explici-
tamente nun momento dado.

11 É sabido que Otero Pedrayo menciona no seu Ensaio histórico sobre a cultura galega catro gran-
des etapas nas que afloraría este espírito da Galiza eterna: a civilización castrexa, o románico, o 
barroco e o romanticismo. O feito de que Otero definise o rural galego como románico e que 
mesmo establecese a conexión que vai do románico ao barroco para explicar o “esplendor” do 
Antigo Réxime é un síntoma dos condicionamentos ideolóxicos destes modelos de ficción.
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fronte, que se manifesta en determinados períodos históricos e ficaría plasmada na 
presenza de determinadas temáticas) e o Criterio Filolóxico. Mentres a aparición 
do Criterio Filolóxico establece unha fronteira con respecto a toda a literatura 
anterior, a aparición posterior do Criterio Sistémico, que inclúe dentro de si o 
Criterio Filolóxico, establece a segunda das fronteiras e está claramente vinculada 
á consolidación do tan manido Sistema Literario Galego. Se o Criterio Filolóxico 
abre paso á Nova Narrativa Galega, o Criterio Sistémico abre paso á narrativa de 
fin de século. 

Refacendo agora o esquema que empregamos páxinas atrás encontrariámonos 
co que segue:

a) Criterio Filolóxico: o establecemento de que é a lingua a que define unha 
tradición literaria nacional.

i) A NNG na que é xa común situar os seus dous primeiros volumes de 
ficción, Vento ferido, de 1967, e Cambio en tres, de 1969.
ii) A transición do franquismo á democracia e ao Estado das Autonomías, 
época en que tamén hai unanimidade da crítica para situar Xoguetes para un 
tempo prohibido, de 1975.

b) Criterio Sistémico: a existencia de mecanismos canonizadores propios.
i) A novela de fin de século, que habilita as coordenadas temáticas e 

estilísticas que posibilitan a creación de Os escuros soños de Clío, de 1979, 
Ilustrísima, de 1980, Os mortos daquel verán, de 1987, e Deus sentado nun 
sillón azul, de 1996. 
ii) O novo século polo pretendía continuar a súa obra narrativa e do que é 
mostra esa singular e derradeira obra denominada O sol do verán, de 2002. 

De elaborarmos un novo cadro semiótico en base aos conflitos (lingüísticos e 
temáticos) mencionados encontrariámonos co seguinte:
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Como podemos comprobar, ao opoñermos os criterios de lingua e temática 
galega e os seus contrarios, aparecen catro vectores que definen catro posicións 
específicas. Mentres o vector A define o Criterio Temático, o vector B define 
o Criterio Filolóxico. O vector C define o que nós denominamos Literatura 
Patois, isto é, aquela que bota man da temática da nosa tradición pero exprésase 
en lingua allea. É o caso de El bosque animado de Wenceslao Fernández Flórez, 
de Flor de santidad de Ramón del Valle-Inclán ou de La saga/fuga de J. B. de 
Gonzalo Torrente Ballester, por citarmos unicamente tres casos. Finalmente, o 
vector D definiría a literatura estranxeira. 

O Criterio Sistémico oscilaría, como podemos observar, entre A e B, xa que a 
condición básica requirida para a canonización sería a que é esencial ao Citerio 
Filolóxico: o feito de as obras estaren escritas en lingua galega, mais non deixaría 
de contemplar a vinculación ao sistema das obras comprendidas en C. 

Carlos Casares participa amplamente deste proceso de renovación temática 
e estilística, plasmado na época nas vindicacións teóricas da NNG, aceptadas 
ademais por Ricardo Carballo Calero (1975 [1963]) no prólogo da súa Historia 
da literatura galega contemporánea. E convértese, despois, en protagonista 
directo da Narrativa de Fin de Século, mesmo, a partir de certa altura, desde 
posicións ideolóxicas que o afastan do modelo escritor canónico: aquel que 
debía ser comprometido, nacionalista, partidario dun certo modelo de es-
querda. O escritor nacional fronte ao escritor nacionalista. 

Cabe sinalar aquí que, dalgún xeito, estas tensións non son alleas no ámbito 
da narrativa a aquelas que Bakhtin (1989) teorizara para a modernidade na 
novela. Quere isto dicir que a NNG supón un novo e importante elo no proceso 
de normalización e modernización da narrativa galega contemporánea, o que a 
seguir imos denominar culminación da narratividade. Segundo o filósofo ruso, 
a novela tiña que ser diálogo, fronte á poesía que é monólogo; asociar o seu 
significante a un referente, fronte á poesía que tende á autonomía do significante; 
ter como obxectivo a instrución, antes que o deleite, propio da poesía; presentarnos 
a heteroglosia, a pluralidade das voces da sociedade e do mundo, fronte á poesía 
que presenta ao falante autor no seu propio idiolecto. E todo isto como resultado 
dunha forza centrífuga, fronte á poesía que sería resultante dunha forza centrípeta 
que tendería a borrar o significado social. Esta forza centrífuga, caracterizadora 
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da novela moderna, tería ademais a virtude de remarcar o significado social. 
Deste xeito, a novela, fronte á poesía que tendería ao anominato, sería o xénero 
social por excelencia. O texto para todos, fronte ao texto para uns poucos. 

A NNG debuxa un novo modelo de lector que se axusta ao que nese 
momento demandaban as clases ilustradas, refugando o illamento da temática 
narrativa no folclórico e no carnavalesco, tal e como nese momento estaba a 
ser definido polo binomio Cunqueiro-Fole. 

E aínda que Bakhtin non foi coñecido entre nós ata moito tempo despois, 
o certo é que a coincidencia das propostas bakhtinianas con aqueloutras que vai 
xerar a NNG merece ser salientada, mesmo como fertilización dese “pole de 
ideas” do que ten falado Darío Villanueva (1990). Diriamos, por tanto, que 
a transición do período romántico ao moderno suporía na literatura galega 
unha culminación da narratividade, o que indica a maduración definitiva 
da narrativa en tanto que xénero preponderante. A NNG significa, neste 
sentido, a formulación dunha vontade, a de situar os narradores no cimo do 
protosistema literario galego, xerando daquela un salto cualitativo que leva 
implícito un avance no proceso de consolidación dese incipiente sistema e da 
lingua e da cultura de Galicia. 

Antón Figueroa (1988), ao sinalar as condicións en que a diglosia afecta ao 
texto literario, sinalaba algunhas características que ben poden ser vinculadas 
á evolución da nosa narrativa nesa época e á resolución das tensións que 
estamos a mencionar. O desprazamento do sentido carnavalesco do texto: no 
que se refire a unha situación de diglosia onde hai unha lingua A oficial e 
oficializada, dende o punto de vista do ámbito sociocultural desta lingua A, a 
lingua B poderíase definir en termos moi xerais coma un carnaval de A, desde 
onde é imaxinada como contraposición máis ou menos festiva. As propostas 
narrativas que xorden a partir da NNG tenden a corrixir este desprazamento 
do sentido carnavalesco do texto. Como tenden a corrixir o desprazamento do 
sentido lúdico, outras das condicións enumeradas polo teórico compostelán. 
Ou a tendencia ao monoloxismo ou ao épico. Ou o recurso a outros espazos 
e a outros tempos. Ou a actitude de recluír o problema lingüístico e a propia 
lingua a un terreo do típico, do decorativo, do marxinal. Ou a insistencia no 
ruralismo, etc., etc.
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O singular deste período é, por tanto, a presenza dun grupo importante 
de autores, entón aínda moi novos, que apostan directamente pola irrupción do 
alleo na nosa tradición e polo devalo definitivo de certas características 
do tratamento do autóctono. Así, esta culminación da narratividade, no 
proceso de construción da tradición literaria galega moderna, vai unida á 
modernización do discurso literario. 

Durante a fase de formación da NNG, o período comprendido entre 1954 
e 1961 no que se escriben e publican os primeiros volumes compostos pola 
Escola, dentro duns parámetros que, fornecendo unha decisiva clarificación 
renovadora ao ámbito da creación literaria galega, os parámetros estilísticos 
e temáticos non se manifestan aínda o suficientemente maduros como para 
podermos falar máis que dun proxecto xeracional de características moi 
ambiguas. Neste período son moi evidentes tanto o influxo da obra de Kafka 
como da temática existencialista, ao tempo que se realizan os primeiros 
experimentos desde o punto de vista da enunciación narrativa. Así e todo, as 
claves desta etapa virán dadas desde a perspectiva da variación temática, en 
que se observa unha nítida ruptura con respecto á literatura galega anterior e, 
mesmo, do seu tempo, aínda sendo perceptibles nalgúns autores, como é caso 
de Ferrín, a pegada da Materia de Bretaña, nunha liña de creación que pasaba 
directamente polo Cunqueiro de Merlín e familia. 

O simbolismo; a creación de zonas de discurso con carácter metaliterario; 
o subxectivismo; a alternancia entre a delimitación de espazos puramente 
idílicos e os de marcada sordidez; o efectismo estilístico; alternancia entre a 
omnisciencia total e a renuncia á omnisciencia; concepción do imaxinario 
como unha realidade paralela; mantenemento do esquema clásico de 
sucesión de acontecementos (presentación-nó-desenlace); a innovación nos 
procedementos enunciativos; a inversión dos tempos lineais da historia; a 
tendencia cara á fábula e á alegoría; a hipérbole da linguaxe descritiva; 
os diálogos enigmáticos; a elipse e o ocultamento de detalles; a presenza 
temática da violencia, o sexo, o alcohol, a neurose e o suicidio; alternancia 
entre naturalismo e surrealismo con tendencia á esaxeración das descricións 
naturalistas para acadar un resultado en absoluto existencial; a procura 
constante da revelación, do desvelamento de segredos transcendentes; a 
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itinerancia dos personaxes; a alternancia entre o barroquismo descritivo e a 
contención estilística; o conceptualismo e o minimalismo serán algúns dos 
trazos presentes nesta etapa.

Xa na segunda fase, de 1964 a 1968, será cando se produza a definitiva irrupción 
do alleo no autóctono ou, se se prefire, a conciliación, a superación, do que ata ese 
momento se concibira como unha contradición imposible de resolver. Diriamos 
que, nese momento, a narrativa galega entra definitivamente na modernidade. 

Neste período os presupostos anteriores ceden na súa prioridade á hora 
da composición dos textos para outorgarlla á indagación formal, situándose 
en primeiro plano o experimentalismo enunciativo, con influxos directos, no 
caso de María Xosé Queizán, X. L. Méndez Ferrín, dalgúns trazos illados do 
obxectalismo francés. Será este o ambiente no que Casares conciba Cambio en 
tres, o segundo dos volumes que compoñen a súa obra narrativa. 

A presenza dunha escrita entendida como descrita; a suspensión do 
relato; a incógnita sobre a focalización do relato; a figura humana concibida como 
obxecto entre obxectos; o efectismo estilístico; a enumeración esquemática; o ex-
perimentalismo da enunciación narrativa; un maior peso do naturalismo; 
a renuncia á omnisciencia; a alternancia entre o aforro de recursos verbais e o 
barroquismo e a espiral descritiva arredor dun mesmo obxecto; a alternancia 
entre o abandono da historia e a primacía da historia; a aparición do compromiso 
nítido; o mantemento dos temas de violencia, primitivismo, bebedeiras, vinganza 
dos traumas da infancia; o protagonismo de figuras tiradas do lumpen, malditos 
e derrotados serían algunhas das características que son comúns aos textos pro-
ducidos nesta época dentro desta escola literaria.

O silencio, a morte e o abandono quebran considerablemente a continuación da 
NNG ao tempo que o novo influxo do marxismo comeza a alterar os presupostos 
de escrita. A morte de Ulm Roam en Retorno a Tagen Ata significa o inicio desta 
fase que se cancelará definitivamente coa reaparición de Camilo González Suárez-
Llanos, despois de case dúas décadas de silencio editorial, con Cara a Times Square. 
A conciencia política do escritor e a súa plasmación no texto ocupa agora un lugar 
moito máis prioritario, sen que isto supoña confundir estes autores cos pertencentes 
ao chamado social-realismo. Ao mesmo tempo, a atmosfera existencialista cede 
o seu posto ao simbolismo temático e á construción de alegorías nacionais. 
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Estableceríase, igualmente, a conexión entre a escrita da imaxinación e o 
compromiso a través da alegoría nacional. E estas serían as sementes das que 
máis tarde, en 1975, xurdiría Xoguetes para un tempo prohibido. 

O final do franquismo, a concesión do Estatuto de Autonomía para o país, a 
cooficialización do seu idioma, a legalización dos partidos nacionalistas... supoñen 
a superación dunha serie de condicións que foran os alicerces do real e que servían 
de base para (e condicionaban) o imaxinario literario. 

A narrativa galega, a partir de 1975, presentará novas características e tentará 
dar solucións a unha nova sociedade, transformada en certa medida pola forza 
da historia, menos agraria, máis urbana, máis decantada, en definitiva, cara a 
unha certa equiparación cos modelos europeos occidentais do seu entorno nos 
que maioritariamente parecen estar a fixar os seus obxectivos os novos escritores, 
escritores universais que escriben en lingua galega. 

As tensións sinaladas con anterioridade, sen chegar a diluírse, a partir 
de 1975 comezan a esvaecer, de xeito que rematan por tornarse inoperantes, 
carentes do sentido que tiveron ata esa data, e esa disolución pode entenderse 
igualmente como unha consecuencia da NNG. 

E fixémonos como a indagación do fantástico que levará a cabo esta nova 
xeración faise xa en clave de psicanálise e non en clave de etnicidade. Quérese 
dicir que a psicanálise e o estruturalismo aparecen en substitución da etnografía 
simbolista e do irracionalismo. 

No artigo “La novela gallega (1975-1998)”, Silvia Gaspar (1999) establece unha 
diferenciación entre o que denomina novela do posfranquismo (entre 1975 e 1980) e 
a novela a partir dos 80. Segundo Silvia Gaspar, esta breve etapa caracterizaríase por:

 
•  A creación da gran novela galega como instrumento definitivo para a 

estabilización das letras nacionais12. 

12 A procura da gran novela, necesariamente longa, que se leva a cabo durante este período re-
sulta ser un correlato do proceso de canonización e institucionalización da literatura galega 
e unha das probas da quebra epistemolóxica que se produce entre o Criterio Filolóxico e o 
Criterio Nacional. 



Novela e política en Galicia de 1968 á fin de século: ficción e ideoloxía en Carlos Casares 

141

•  Un novo sistema de referencias que vai do social ao literario13. 
•  A morte arredor destas datas dos tres grandes piares da novela galega 

(Otero Pedrayo, Eduardo Blanco Amor e Álvaro Cunqueiro) obriga a tomar o 
relevo a unha nova promoción de autores. 

O novo período nacería, na opinión da crítica coruñesa, con Xoguetes para 
un tempo prohibido de Carlos Casares, obra na que se percibe un irrenunciable 
compromiso co momento en que vive, sempre metaforizado en función dun 
tempo pasado.

Anxo Rei Ballesteros publica, igualmente pouco despois, en 1977, Dos 
anxos e dos mortos, exhaustiva recapitulación existencial dunha xeración que 
marca, sen dúbida, o final dunha época. 

A conversión de poetas en narradores; a aparición de subxéneros como 
a novela erótica, a de terror e, sobre todo, a novela negra ou policial; a aparición 
dunha narrativa feminina alternativa; a narrativa fantástica; a narrativa de ruptura 
estética; os reaxustes na xerarquía do sistema literario que acarrexan a consagración 
de autores como Xosé Luís Méndez Ferrín e Carlos Casares que xa comezaran a 
publicar nos anos 60; a consolidación dun grupo heteroxéneo de novos autores con 
notables diferenzas de idade e pluralidade de alternativas estéticas: Xavier Alcalá, 
Víctor F. Freixanes, Suso de Toro, Manuel Rivas, Xosé Miranda... son algúns dos 
síntomas que apuntan a esta renovación imparable. 

É significativa ademais a teimosa procura da novela longa, como o proba 
o feito de que nas primeiras convocatorias do Premio Blanco Amor só se 
aceptasen novelas con máis de trescentas páxinas. Trátase da expresión da 
necesidade da literatura galega de acadar dunha vez por todas a maioría de 
idade, de pasar todas as probas iniciáticas para deixar de ser unha literatura 
de segunda. É curioso comprobar como foi unha percepción semellante a que 

13 Igualmente, a procura dos argumentos canonizadores fóra do marco social, virando a olla-
da para o específico literario, constitúe outra das peculiaridades máis significativas. Xa non 
cabe institucionalizar obras polo mero feito de estaren escritas en galego ou representaren 
determinados aspectos folclóricos ou carnavalescos do imaxinario común. 
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animou a Otero Pedrayo a escribir nos anos 30 as súas novelas, en consonancia 
co proxecto de desenvolvemento de prosa ficcional e non ficcional que os homes 
da chamada Xeración Nós consideraban imprescindible para a normalización da 
cultura galega. É a consecuencia directa do que antes denominabamos culminación 
da narratividade. 

No artigo “Polifonía e variabilidade diacrónica dos emisores inmanentes 
na novela galega” Dolores Vilavedra (1993) sinala catro grandes fitos na 
novela galega máis recente: Xoguetes para un tempo prohibido de Carlos 
Casares, Dos anxos e dos mortos de Anxo Rei Ballesteros, O triángulo inscrito 
na circunferencia de Víctor F. Freixanes e Polaroid de Suso de Toro. Antes de 
sinalar que

 
[…] a conclusión máis relevante que este estudio permitiu tirar é que a no-

vela galega se caracteriza, no que se refire ó nivel da enunciación inmanen-

te, pola sistemática presenza de fórmulas claramente monolóxicas ou ben 

daqueloutras que, sen selo, impiden a instauración dun réxime comunica-

tivo plenamente dialóxico, xa sexa porque este se concibe (por diferentes 

razóns) como conflitivo, xa sexa porque entre as diversas voces textuais hai 

unha claramente sobranceira, actuando como un mecanismo de control 

discursivo que tende a propiciar unha determinada interpretación do na-

rrado, tal e como acontece, por exemplo en O triángulo.

A autora enumera as razóns que a levan a presentar a súa proposta axiolóxica 
(valorativa):

As estratexias enunciativas desenvoltas en Xoguetes están encamiñadas 

a abrir o espazo enunciativo á pluralidade discursiva e a procuraren fórmu-

las alternativas á tradicional xerarquía de instancias emisoras e receptoras 

sen alterar a dinámica especular que se presenta como a estrutura enuncia-

tiva básica da novela. Así, as devanditas estratexias fan deste texto un bo 

exemplo das novas formas enunciativas que a novela galega soubo atopar na 

súa angueira de aportar unha resposta propia ás profundas transformacións 

sufridas pola sociedade galega nesa época.
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A heteroglosia bakhtiniana asume, por tanto, o protagonismo nun mo-
delo de novela que tende a dar cabida ás outras voces, fóra do carácter 
monologante do narrador, en ocasións líricos, que se fixo predominante no 
realismo máxico. E, paradoxalmente, un dos espazos temáticos abertos, a 
partir de 1975, e sinalado amplamente pola crítica, e a multiplicación (en 
número de obras e autores) dun modelo de literatura fantástica que, botando 
man das contribucións cunqueirianas, sobre todo, e de Ánxel Fole, menos, 
tenta a construción dun xénero que sería conciliación do antigo conflito aquí 
mencionado entre modernidade e tradición e autóctono e alleo. Os escuros soños 
de Clío sería unha demostración, mesmo pioneira, desta tentativa. Mais tamén 
é certo que, a partir de entón, o realismo máxico reinvéntase para se converter 
noutra cousa, seguindo unha ruta de ficción na que se encontran autores (tal 
sería o caso de J. L. Borges, crisol de imaxinarios de culturas diversas que se 
funden na súa singular obra) de tradicións alleas e peculiaridades semellantes, 
nunha comprensión do imaxinario literario que tende á universalización.

A presenza do trazo fantástico na tradición literaria galega moderna pode ser 
seguida desde o mesmo momento da súa irrupción a partir da segunda metade do 
século XIX. O vínculo evidente entre o fantástico e o popular e o feito de que unha 
parte significativa do relato oral trate temas e adopte estratexias narrativas que 
poden ser globalmente admitidas dentro das empregadas pola literatura fantástica 
fai aínda máis axustado este parentesco, de maneira que unha historia da narrativa 
fantástica debería debuxar nitidamente a fronteira entre os temas e os personaxes 
tomados da tradición cultural e mitolóxica occidental e aqueloutros tomados 
directamente do folclore propio. Neste sentido a narrativa fantástica que se xera en 
Galicia desde 1975 debe ser considerada de xeito autónomo, aínda salientando a 
súa débeda inicial co Realismo Máxico. 

Para a profesora Camiño Noia (2003), 

Os escuros soños de Clío marca unha paréntese na poética narrativa de 

Casares tanto nos temas tratados como no discurso da narración. Os doce 

relatos do libro literaturizan acontecementos e personaxes da Historia, mes-

turando acontecementos supostamente históricos cos da ficción, nun tempo 
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que transcorre aproximadamente entre os séculos X e XIX. A estrutura do rela-

to está construída con diversos planos situados en etapas históricas diferentes, 

utilizando a fabulación histórica con trazos de fantasía que nos fai pensar na 

narrativa de Borges ou de Cunqueiro, modelos que non volvemos atopar nas 

seguintes obras do autor. 

Para Xoán González-Millán (1996: 149-150):

O índice onomástico, a persistente ironía, o xogo intertextual, o intelixente 

tratamento da escatoloxía na mellor tradición da literatura popular, a parodia 

do discurso biográfico, o ton de tristura e melancolía no que rematan case todos 

os contos e o sometemento do marabilloso ao implacable peso do humor son 

trazos distintivamente cunqueirianos que Carlos Casares aproveita e dinamiza. 

[…]

O ciclo narrativo dos setenta non podía, pois, escoller un texto máis em-

blemático para marcar a fin dunha época, a do primeiro e difícil lustro do pos-

franquismo, e o principio dunha década decisiva para a expansión deste xénero.

Tamén habería que entender dentro dunha primeira e moi sinxela teoriza-
ción sobre o tema que a narrativa fantástica cumpre, tal e como teñen sinalado 
diversos autores e, entre nós, Antón Risco, unha función compensadora, 
toda vez que debuxa no ámbito do imaxinario aquilo do que a realidade 
carece, equilibrando dese xeito o conflito entre o real e o posible e entre o 
real e o desexado. Cómpre lembrar, ademais, que o fantástico actúa no caso das 
tradicións recentemente consolidadas ou en vías de consolidación (tal sería o 
caso das literaturas periféricas da Península Ibérica e tamén doutras literaturas 
de Hispanoamérica e do terceiro mundo) como un conxunto de etnosememas14 

14  O concepto de etnosememas que empregamos aquí e que está tomado de Xoán González-
-Millán (1994a) supón, certamente, una recuperación do Criterio Temático por parte dal-
gúns destes autores á hora de concibiren as súas obras literarias. Que os escritores boten 
man dese argumento non significa que o Criterio Temático estea, como tal, esvaecido no 
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que procuran definir a vida espiritual ou, cando menos, imaxinaria da 
comunidade. Hai, por tanto, unha procura da identidade nacional, máis alá 
dos elementos sociolóxicos tradicionais (territorio, lingua, historia...) que se 
encamiña por esta vía, ao tempo que bota man dela para levar a cabo unha 
especie de investigación.

Por outra banda, varias das correntes do comparatismo antropolóxico 
sinalan o falaz da procura do identitario nacional pola vía do estudo 
antropolóxico e/ou etonográfico, no sentido de que non hai tema, costume, 
tradición dun país que non exista ao mesmo tempo noutros, mesmo ben 
distanciados xeograficamente. 

Hai, por tanto, un emprego ideolóxico do fantástico, á procura da creación 
ou recreación dos etnosememas.

Poderiamos sinalar os seguintes trazos nos autores que cultivan a tendencia 
desde 1975:

•  Redución do elemento etnográfico e aumento da intertextualidade coa 
literatura fantástica mundial.

•  Incorporación de personaxes e momentos tomados da historia de Galicia.
•  Redución do compoñente evasivo e introdución do compoñente ideolóxico.
•  Linguaxe lírica e autores que combinan narrativa e poesía.
•  Tendencia á linearidade temporal da narración, recurso proveniente da 

narrativa oral.
•  Espazo lonxitudinal, tomado das novelas de cabalería.

Os escuros soños de Clío son daquela o preámbulo, paradoxal en varios 
aspectos, dunha serie de novelas nas que se vai dar prioridade á análise da 

conxunto da produción literaria desa época e que, en moitas, casos non se produza como 
resultado do diálogo que os novos creadores establecen coa súa propia tradición, consci-
entes de que tales temas e motivos estiveron presentes na liñaxe literaria que os antecede. 
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historia. Referímonos, claro está, a Ilustrísima, de 1980, Os mortos daquel 
verán, de 1987, e Deus sentado nun sillón azul, de 1996.

Resulta especialmente significativo que as tres grandes novelas que Carlos 
Casares achega á narrativa de fin de século sexan novelas vinculadas ao que 
aquí denominaremos novelas de reconstrución histórica. Tanto Ilustrísima 
como Os mortos daquel verán como Deus sentado nun sillón azul preséntannos 
a recreación dun tempo que vai desde o inicio de século ata a Guerra Civil. Un 
dos temas reiterados vai ser o da lateralidade da ortodoxia, isto é, a posición 
de límite que debe adoptar o intelectual perante os grandes discursos do noso 
tempo. En Ilustrísima, un bispo dubida da propia ortodoxia da Igrexa e, na 
intimidade, non comparte a loita desta contra o progreso. En Deus sentado 
nun sillón azul, un El que, segundo a crítica pode estar a representar a V. Risco, 
recibe unha das voces enunciadoras para matizarnos as razóns da súa posición 
política imposible. Por veces parece asomar a célebre sentenza que aseveraba 
que “en tempos de materialismo os homes de espírito deveñen inadaptados”. 
En Os mortos daquel verán unha neutralización da enunciación a través da 
linguaxe xudicial dispón na ficción a crueldade da represión fascista desde o 
que poderiamos denominar asepsia narrativa. Nin connivencia cos executores 
nin solidariedade coas vítimas. Só a verdade literaria, que como a verdade 
xudicial, remata por ser un puro efecto da palabra. 

O propio Xoán González-Millán (1994), que tan ben estudou esta etapa da 
nosa narrativa, estableceu tres grandes principios descritivos desta modalidade 
da narrativa galega de fin de século: a apropiación dun discurso histórico, a 
apropiación fantástica dun pasado irrepresentable, a invención crítica do 
futuro. No primeiro dos casos menciónase que

[…] a produción narrativa que xermola nas sociedades marxinais, é dicir, 

as condicionadas e determinadas por unha imposición simbólica allea á súa 

historicidade interna, caracterízase por proxectar un espazo narrativo que, 

como reacción fronte á violencia simbólica exercida pola cultura hexemó-

nica, se transforma no baluarte de resistencia e reivindicación simbólica da 

enciclopedia cultural marxinal. 
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Estas novelas de apropiación histórica, tan comúns na época, e entre as 
que poderiamos sinalar obras tan coñecidas como O triángulo inscrito na 
circunferencia de Víctor F. Freixanes, Xa vai o grifón no vento de Alfredo 
Conde, ou xa posteriormente, Historia dun paraugas azul, de Xosé Miranda 
Ruíz, entre outras moitas, podemos clasificalas en dous grandes modelos:

A) Novela de recreación historicista, ou novelas simplemente centradas 
na narración de vicisitudes acontecidas en períodos de interese da historia de 
Galicia ou da humanidade.

B) Novela de alegoría histórica, ou novelas nas que determinados aspectos 
da historia de Galicia son empregados polo autor para establecer un xogo 
alegórico que constitúe un exercicio de lexitimación da historia do país e 
pretende encontrar camiños teóricos sobre a súa entidade ou viabilidade no 
porvir.

Este segundo modelo tería entre os seus obxectivos os seguintes: 
reivindicación de lexitimidade histórica; o pobo galego está fóra da historia 
ou en proceso de reapropiarse dela. A literatura galega reflicte un esforzo 
estético por apropiar unha dobre historicidade: a do pasado (representada 
pola memoria xenealóxica) e a do presente (entendida en termos dunha 
imaxinación histórica proxectiva). 

O saber histórico nas sociedades periféricas parte dunha relación dialéctica 
entre pasado e futuro, entendida como un proceso de continuidade e ruptura, 
de cohesión e loita.

Unha das consecuencias desta transformación ou ruptura epistémica 
sería, por unha banda, unha lectura histórica do presente e, por outra, unha 
interpretación política do pasado. Como é ben sabido, o discurso histórico 
representa unha área privilexiada de conflito entre os estados, as nacións e os 
grupos étnicos. Tentaríase, por tanto, unha nova imaxinación histórica. 

A obra narrativa de Carlos Casares remata con outra obra de crise, unha 
obra que estaba destinada a iniciar un novo ciclo, un ciclo que, infelizmente, 
só se puido comezar pero non culminar. Refírome, claro está, a O sol do verán, 
publicada xa de xeito póstumo en 2002. A novela supón un avance decidido 
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no camiño (que tantas veces Casares confesara estar empeñado en percorrer) 
de depuración estilística, de procura dun rexistro literario fundamentalmente 
comunicativo que non actuase como barreira senón como ponte cara aos 
lectores. A enunciación feminina, nunha historia contada por Helena, pro-
tagonista xunto a Carlos, resulta marcadamente significativa. Igualmente o 
feito de estar situada a súa diéxese principal entre 1950 e 1970 pode resultar 
un eco das novelas anteriores, e moi concretamente de Deus sentado nun sillón 
azul, mais agora o conflito pasa do público ao privado, nun modelo de novela 
que semella ter como referente a novela psicoloxista inglesa dos anos cincuenta, 
con Iris Murdoch á fronte. Do historicismo como temática central pasamos 
á análise da biografía, escollendo dentro desta aqueles momentos en que se 
decide verdadeiramente o destino sentimental do individuo. Esta educación 
sentimental que Casares nos presenta estaría emparentada directamente coa 
outra novela de crise que mencionamos aquí, escrita un cuarto de século 
antes. Refírome, claro está, a Xoguetes para un tempo prohibido. Ambas as 
dúas conteñen claves que nos trasladan ao núcleo íntimo dese ser singular que 
foi Carlos Casares. Mais esa é unha tarefa que excede os obxectivos que nos 
marcamos no inicio e que, en todo caso, apunta cara a unha das moitas vías 
abertas nos incipientes estudos casarianos.
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Arcadio López-Casanova

Tempo de procura
Carlos Casares en Compostela

Vánseme permitir unhas primeiras palabras de agradecemento para o Co-
mité organizador pola súa amable invitación a participar neste Simposio, e 
que me permite, doutra volta, estar nesta cidade —ágora fecunda da gale-
guidade— e que me trae, aquí e agora, as imaxes —vivas, acendidas— de 
mestres moi admirados e de vellos amigos moi queridos.

Unha convida que, sobre de todo, me permite compartir, con todo o sen-
timento, da homenaxe ao amigo —que o foi, e moi importante—, ao mem-
bro destacadísimo da miña xeración literaria e, en fin, a una figura cultural 
—o creador, o articulista, o estudoso e investigador— decisiva para o noso 
país.

Dous versos machadianos que moi especialmente nos emocionaban a 
Carlos e a min —“de toda la memoria, sólo vale/el don preclaro de evo-
car los sueños”— coido que poden ilustrar ben o sentido do que vai ser o 
meu relatorio. Porque, segundo é sabido dabondo, na semántica poética de 
Machado eses “sueños” valen coma recordos que nos levan ao autentifica-
dor coñecemento interior (aquilo que está en nós, que fomos), que, a miúdo, 
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é fonte de refuxio, de acougo, e mesmo valen tamén coma ilusións, coma 
arelas que nacen dos eidos máis íntimos de cada un.

Van seguir, pois, os trazos apertados dun retrato do amigo, a visión dos 
escenarios —Compostela ao fondo— que foron marco da nosa vida nuns anos 
decisivos da nosa formación, e un resumo daquelas inquedanzas que, en tem-
pos tan menesterosos, turraban de nós e daban algún sentido aos camiños 
que daquela iniciabamos. Poucos pero intensos anos, xustamente os que 
cobren a primeira estadía de Carlos na Cidade do Apóstolo, dende a súa 
chegada —curso 1961-1962— ata a súa saída, no curso 1964-1965, momento 
da súa crise íntima, que o fai regresar ao refuxio familiar.

Retrato e visión, pois, que vou articular en tres partes, en tres recordatorios, 
cada un —segundo se verá— sobre unha concreta perspectiva ou enfoque.

1. Recordatorio primeiro: a chegada dun mozo ourensán

Esas datas subliñadas da súa chegada representan un momento crucial, 
pois que amosan o agromar da nosa xeración —propiamente do 68—, que 
logo quedou coutada polas circunstancias. Carlos chegaba e, pola contra, 
marchaban a Madrid, a facer a especialidade, compañeiros moi destaca-
dos —Marina Mayoral, Xavier Carro, Xurxo Ricoi—, que xa deran mani-
festación da súa valía literaria colaborando na revista luguesa Escritos e nas 
páxinas de La Noche. De xeito moi especial, Carro obtivera xa un premio 
das Festas Minervais, e con dezaoito anos publicara un destacado poema-
rio —El dolor de la carne— e unha novela curta (gañadora, asemade, dun 
Premio Nacional Universitario). Convén dicir tamén —para situar axei-
tadamente o panorama— que en Madrid xa estaban a piques de rematar a 
carreira, e tras deixar anos atrás Compostela, Xosé L. Méndez Ferrín, Ber-
nardino Graña, Ramón Lorenzo —os do grupo Brais Pinto—, que para nós 
eran xoves mestres, con importante obra editada, tal o Percival, o Poema 
do home que quixo vivir, O que se foi perdendo, ao que hai que engadir Vieiro 
choído, de Franco Grande, con quen tivemos cordial relación e tertulia no 
Español un ano (1959-1960), ata o remate da súa licenciatura en Dereito, 
tras a que inicia traballo en Vigo.
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Con Carlos en Compostela, pois —e outros compañeiros que chegan, tal 
Antón Santamarina ou Luís Cochón—, sinto —sentimos— que se alonga e 
medra a xeración, o espírito xeracional, e que —segundo máis adiante con-
tarei— os mozos galeguistas recibían un apoio, unha axuda, unha presenza 
ben decisiva.

El ten contado moitas veces, mesturando con graza realidade e maxia 
fabu lar, o noso encontro un día de choiva —de moito chuviñar— alí na porta 
do edificio central da Universidade, onde estaban as Facultades de Filosofía 
e Letras, Dereito e o Reitorado, e moitos anos despois ten valorado xenero-
samente aquel encontro, comentándolle a Tucho Calvo, en O conto da vida: 
“Isto puido ser determinante na miña vida nos seguintes anos”. O certo é que, 
tras as presentacións, os dous baixo o paraugas, baixamos polo Preguntoiro e 
a Calderería, e recalamos no Derby a tomar un vermú.

Dende ese primeiro momento, dende a primeira conversa, conxeniamos, 
porque, pola miña parte, descubrín a alguén moi afín no xeito de ser, de ver o 
mundo, de sentir as inquedanzas, de vocación pola literatura.

Vénseme á memoria agora, para o retrato de Carlos, un debuxo ao carbón 
que lle fixo Xulio Maside no seu estudio da Rúa do Villar, cando tentaba amo-
sar unha galería xeracional. Nese debuxo estaba o amigo sentado, coa ollada 
baixa, co xesto seu da boca —e que a el tanto lle dicía das persoas—, a man 
contra a meixela e a barbadela, e aquelas enrugas que se lle facían na fronte. 
Mais o importante do debuxo era todo o que deixaba traslucir de coma era 
Carlos por dentro, no seu aconchegado reino interior. Un Carlos de longos 
silencios, enviso, a se ollar no espello íntimo, pero que logo, de súpeto, abríase 
á conversa cordial, ao parolar —sempre con humor sabio e entrañable— sobre 
o divino e o humano, o máis importante ou o máis miúdo ou anecdótico. Para 
todo —isto, aquilo ou de acolá— tiña palabra e enseño.

Da súa personalidade —xa moi firme daquela, moi feita— eu admiraba, e 
mesmo me conmovían, as súas íntimas fidelidades. Fidelidades —por concretar 
axiña— de tres ordes, certamente fundamentais na vida de cadaquén.

Dunha banda, e sen poder dicir que daquela non se sentise a gusto en Com-
postela, estaba a fidelidade ao seu lugar de provincias, ao seu Ourense, ao mes-
tre Risco, ao poeta Tovar, ao grupo de amigos cos que intimara —Lezcano, 
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Manzano, De Dios, Quessada…—, para os que sempre tiña unha lembranza 
morriñosa. Mesmo esa fidelidade —en concreto, á figura de Risco— non deixou 
de causarlle dor e desacougos, a el, tan sensible para todo, por exemplo cando 
se publicou o libro de Lugrís co famoso prólogo de Piñeiro e a teoría dos “tres 
Riscos”, ou cando —ano 1962— se lle concedeu o Premio Galicia a Otero Pe-
drayo fronte á candidatura oficialista de don Vicente.

Doutra banda, el deixara en Ourense unha mociña, noiva de Preu, á que 
coñecín o día que neste Liceo demos una recital poético, e a min asombrábame 
con que fervor e devoción lle escribía case que todos os días unhas cartas lon-
gas, con aquela súa letra pequechiña, facendo tempo coma e onde fose. Había 
que respectar —claro é— aqueles momentos do seu calado diálogo, do seu ín-
timo dicir de namorado. E había que respectar os momentos —de non menor 
fervor— de ler e reler os envíos epistolares da mociña, fiel e puntual tamén.

E había nel asemade unha fidelidade a un fondo sentimento relixioso que, 
sen dúbida, lle daba íntimo conforto, e que el vivía —coma lle recordaba Pi-
ñeiro nunha carta de marzo de 1965, precisamente en relación coa crise que 
estaba padecendo (“eres home de moi sinceira convicción religiosa”)— cunha 
radical autenticidade.

Eses trazos que levo apuntados, coido que abondan para descubrir unha 
personalidade —a súa— firme, callada de cedo, a dun ser de fina sensibili-
dade, sensible ao mínimo acontecer. Cando algo o conmovía ou impresionaba 
moito, sentiámolo doente, e tiña entón aquel xesto seu de levar a man ao peito, 
de alentar fondo, tal —o que son as cousas!— se sentise unha ferida íntima no 
corazón. Contarei un exemplo significativo. O día do asasinato do presidente 
Kennedy estabamos o grupo de amigos no Derby, pola noite, abraiados polo 
suceso, pendentes das noticias e das imaxes que daba a televisión. Carlos, de 
súpeto, ergueuse, fixo o xesto aquel seu, saíu, e perdeuse na noite. Quedamos 
moi preoucupados. Ao cabo de horas, eu xa durmido, sentino entrar, silen-
cioso, calado, de volta no cuarto da pensión. Ao día seguinte, el nada dixo, e 
eu nada, por suposto, preguntei.

Por certo, nos primeiros tempos en Compostela vivía Carlos nunha hospeda-
xe, ao pé mesmo da Praza do Obradoiro, de moita xente, de moito movemen-
to e rebumbio, e da que el sacaba —e traía— unhas historias asombrosas 
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—metade realidade, metade imaxinación creadora, digo eu— que darían, sen 
dúbida, un espléndido libro de contos. Logo, veuse á rúa Xelmírez, no 26, 
onde eu estaba, e compartimos o cuarto que fora do poeta Franco Grande. Alí 
vivimos tutelados por dúas benditiñas mulleres —Herminia e Leonor— que 
nos atendían con esmero, e que estaban ledas de que o cuarto seguese sendo 
—vállame Deus!— o que elas vían coma un pequecho e choído santuario de 
poetas, de escritores, de literatos. Un cuarto que, pola contra, gardaba —e di-
reino en voz baixa— unha negra historia de sangue, disputa e tiros —habida, 
non sei, tempos e tempos atrás—, historia que, non podía ser doutro xeito, o 
Carlos recreaba, ampliaba ou acurtaba, segundo o momento, a situación, os 
oíntes. Doutra volta, a maxia do narrador.

A vida nosa, o maino devalar dos días, sentiámolo ritmado coas melodías 
da cidade, co son das campás catedralicias, e coa música da choiva feita, en 
dicir lorquiano, “laio de pedra e cristal”. Ou coma expresou García-Bodaño, 
compañeiro tamén naquel “tempo de Compostela”:

Compostela é unha rúa longa
na memoria
onde vagan os nomes
e as horas
que cada quen recorda…
Tempo de eternidade nas sombras
case vougas
a caír polos días
e as cousas
maino como unha choiva.

Vida —se aplicamos o paradigma socio-antropolóxico— dunha sociedade 
pechada, ritualizada, apousada no devir intrahistórico, movida polos cos-
tumes, os modos e xeitos, actitudes e crenzas longamente herdados. Para o 
rapaz universitario, o tempo seu —é doado imaxinalo— repartíase entre as 
clases (as mañás enteiras, algunhas horas pola tarde), o estudo (dedicáballe 
Carlos algún tempiño pola tarde, e logo ata ben avanzada a noite) e os mo-
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mentos do ansiado ocio vivificador, liberador. Eran os momentos de pequenos 
paseos polas rúas, das visitas devotas ás librerías da rúa do Villar —Porto, 
González, Carballal— e, moi especialmente, ao portal de Eduardo, que de 
aló da oculta trastenda sacaba, á xente de confianza, o abano secreto —prohi-
bido— das marabillas literarias que viñan das editoriais de Hispanoamérica 
(Losada, Sudamericana, o Fondo de Cultura) e diante dos nosos pasmados e 
ilusionados ollos tiñamos a Kafka ou a Rilke, a Rimbaud ou a Sartre, a Camus 
ou a Dos Passos, a Neruda, a Vallejo, a Hernández, a Blas de Otero…

A culminación dese ocio vivificador e liberador estaba na sociabilidade 
cordial das tertulias, feito para Carlos e para min fundamental naqueles tem-
pos, naquelas vicisitudes, non en van el viña da tertulia ourensá arredor de 
Risco (cos seus “artistiñas”), e eu da luguesa de Fole, de Fernández de la Vega, 
por veces Novoneyra ou Cunqueiro. Xuntabámonos primeiro no Alameda, 
logo no Gaiola, e xa na primavera, un tempiño pola noite no Derby, e alí 
acudían Antón Santamarina, Luís Mariño, Luís Cochón. X. L. Fontenla, Xosé 
Docanto, ás veces Bodaño, e despois Luís González Blasco (o “amigo Foz”), o 
periodista Fernández Ferreiro... Ao quentor da amizade, abrollaban as nosas 
ilusións, o máis sinxelo e espontáneo agurgullar das nosas vidas de mozos 
universitarios e galeguistas, naquel escenario tebrecido de Compostela.

2. Recordatorio segundo: anos de aprendizaxe

Ten contado Carlos, en momentos e lugares varios, que pouco —ou nada— 
lle debeu á Universidade, e que a súa formación —por certo, ben ricaz— foi 
basicamente autodidacta.

Dende logo, aquela Universidade dos comezos dos anos sesenta —polo me-
nos no que era daquela Filosofía e Letras— amosábase cunha imaxe de rigor 
non na substancia, senón na superficialidade formal, rigorismo meramente 
externo, pois, que ía de esixir a asistencia obrigatoria ás aulas ata un certo 
deseño da indumentaria, a saber, chaqueta, camisa e gravata. Unha indumen-
taria coa que, un bo día, decidimos Carlos e mais eu, baseados en devocións 
unamunianas, romper, vestindo xersei subido e cos picos da camisa —branca, 
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iso si— por fóra. Ruptura “revolucionaria” que levantou algún escándalo, pero 
que axiña se estendeu e mesmo fixo moda.

Era unha Universidade pequena, familiar, na que todos nos coñeciamos, 
mais sen ningún tipo de mobilizacións. Unha curiosa anécdota dará clara 
idea dese mundo estantío e dos soterrados temores que nos abalaban. O curso 
de Carlos —cando el chegou— resultou moi numeroso, e non había asento 
para todos os alumnos na aula grande de Filosofía; moitos compañeiros tiñan 
que estar de pé ou polo chan. Correu —claro é— certa indignación, algunha 
protesta polo baixo. Carlos e mais eu, cabaleiros de altos ideais, decidimos 
entón dar publicidade á protesta poñendo un cartel (“Se necesitan sillas”), 
e tomamos todas as precaucións do mundo, recortando as letras das páxi-
nas dun xornal e pegándoas logo. Posto o cartel na porta da aula, aquilo foi 
unha conmoción: tanta, que nunha Xunta de Facultade, segundo nos contou 
o delegado e amigo noso, Manuel Pais, houbo unha interpelación do profe-
sor Moreno Báez ao decano, profesor Moralejo Álvarez —escena que Carlos 
recrea ba despois xenialmente, con xogo de voces— nestes termos: “Sr. Deca-
no: ¿ha visto usted el cartel de justa protesta de los alumnos? Pues ya sabe: 
empiezan pidiendo sillas y terminan moviendo el sillón”.

Nesa Universidade —de moi poucos mestres que lle pudiesen dar 
prestixio— mesmo poucos profesores había con certa significancia anti-Réxi-
me. Por exemplo, en Filosofía estaban Río-Barja (próximo aos galeguistas, que 
sucedera a Ramón Otero Pedrayo), Moreno Báez —o meu mestre, discípulo 
de Menéndez Pidal, membro da democracia cristiá—; Lucas Verdú, discípulo de 
Tierno, en Dereito; Luís Iglesias, da vella tradición liberal, en Ciencias; Igle-
sias Puerta, que viñera cun espléndido equipo investigador de Salamanca, en 
Medicina; e logo, algún falanxista desencantado, como Alonso del Real ou 
Carlos París.

Carlos aínda colleu certa renovación, coa chegada de Cepeda Adán, en 
Historia, ou de Xosé Manteiga, un xove catedrático de Instituto que se fixo 
cargo da Filosofía, e co que tivemos fonda amizade. E habería que facer xusti-
za co reitor Echeverri, e co vicerreitor de Miguel y Alonso, que aceptaron —como 
logo contarei— o acto do primeiro “Día das Letras Galegas” na Universidade.
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Fóra do que eran as clases, tiñan moito interese algúns seminarios ou ci-
clos de conferencias que se organizaban, e dos que eramos asiduos. Recordo 
un dedicado ás novelas sobre a Guerra Civil, coincidindo coa saída dun dos 
volumes de Gironella, outro sobre Buero Vallejo (dende o Departamento de 
Literatura do profesor Moreno Báez), unha serie de sesións espléndidas sobre 
Machado organizadas por Manteiga, e que remataron cunha grande home-
naxe universitaria en 1964, coa intervención de Montero Díaz, un ciclo sobre 
Valle-Inclán, cunha —entre outras— maxistral conferencia de García-Sabell, 
etc. Algún conforto atopabamos neses actos.

Nese proceso de obrigada formación autodidacta, o cine, o feitizo da imaxe, 
axiña engaiolou a Carlos. Eramos, asemade, asiduos do Cine-Club Universita-
rio, con sesións os domingos, ás doce do mediodía, actividade que levaba un 
grupo de xente de moi estraña mestura —pero eficaz, iso si—, no que estaban 
seuístas (Federico Pomar), xentes de grupos católicos (Ezequiel Méndez), fa-
lanxistas desencantados (o xa citado Alonso del Real) ou mistéricos esquerdis-
tas (Gonzalo Anaya). O Cine-Club permitiunos, dunha banda, ir descubrindo 
unha filmografía por veces espléndida, de Cocteau (e o seu Orfeo) a Bergman, 
de Passolini a Antonioni, a Buñuel, ao mellor Berlanga, etc.; doutra banda, non 
deixaban de ter interese os coloquios posteriores á película —en ocasións, dispa-
ratados, esperpénticos—, pero nos que, así e todo, había oportunidade de diálo-
go, de discusión, de polémica curiosa, claro que, sempre, baixo a atenta olla da da 
“secreta”. Carlos, co seu sentido do humor, gustaba moito, e mesmo goza ba, deses 
xogos dialécticos, dese dicir e non dicir, que logo comentabamos, tras o xantar, na 
tertulia do Alameda ou do Gaiola. Era, en fin, outro xeito de defensa e de resis-
tencia, agora, naquelas mañás domingueiras da Compostela eterna.

Carlos, como estudante, chegou á Facultade cunha boa base, unha sólida 
formación, moi especialmente —e así o recoñecía— en linguas clásicas e en 
Filosofía, e que lle viña dos seus anos no seminario. No estudo —e tamén o 
ten comentado— traía, asemade, un gran sentido da disciplina, do traballo, 
e día a día el chegaba cos seus perfectos apuntamentos da clase, e con orde e 
dedicación facía logo as traducións, e lía e tomaba notas, e ampliaba sobre as 
explicacións recibidas, e tentaba levar as cousas sempre ao día. E logo, natu-
ralmente, con especial dedicación preparaba os exames das distintas materias.
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Na súa formación amosábanse fundamentais, por suposto, as lecturas, e el 
era un lector sensible, competente, lúcido, de poderoso rigor analítico. Nel vía 
eu —e penseino moitas veces tempos despois— un lector no que se cumprían 
á perfección as dúas funcións postuladas por Laín na súa teoría da lectura, 
isto é: a función edificativa, a que nos axuda na construción do noso proxecto 
existencial, e que el atopaba na poesía; e a función diversiva, aquela que nos 
omnifica, que nos fai estrear mundos, e que tal dá a novela.

Naturalmente, el lía todos os xéneros. Naquela etapa, dedicabamos moito 
tempo á poesía, tentabamos estar ao día de todo, e recordo as devocións —den-
tro da nosa lírica— por Pimentel, por Tovar, por Novoneyra, por Cuña Novás; 
recordo o impacto da antoloxía de Castellet, que case sabiamos de memoria, e 
a de Castellet/Molas de poesía catalá, e o moitísmo que nos interesaba Espriu, a 
quen eu tiven a sorte de coñecer en Barcelona; recordo, aínda máis, as poesías 
completas, en Edicións Giner, de Celaya, Bousoño, Hierro, Valverde, Gaos… 
Bastantes días, como eu traballaba e me preparaba co profesor Moreno Báez, 
subiamos ao Departamento de Literatura, que estaba aló nun escondido alto 
ou bufarda do edificio central, e pasabamos as horas lendo, cada un polos seus 
camiños, os volumen de Clásicos Castellanos, os poemarios de Adonais, as re-
vistas Ínsula ou Cuadernos Hispanoamericanos… Todo era pouco naquela avi-
deza xuvenil por descubrir mundos, por entrar —cheos de ilusión— a aqueles 
eidos que intuïamos marabillosos e fecundos, edificantes.

Para el, por suposto, tamén eran fundamentais a novela e mais o ensaio, que 
lle atraía moito. Na prosa, e ademais dos grandes mestres galegos que estaban 
saíndo do prelo —Fole, Cunqueiro—, gustábanlle especialmente os franceses, 
o Camus —devoción que compartiamos—, e logo os da nova novela, o obxec-
tivismo, Butor, Robbe-Grillet, máis —claro é— os clásicos da novela española 
da posguerra. Dos estudos literarios e do ensaio, para a nosa formación foron 
decisivos Dámaso Alonso e Bousoño, o libro de Vivanco sobre a poesía espa-
ñola contemporánea —que nos abriu moitas luces no camiño—, os estudos 
de Valverde; e, sempre, Aranguren, e as análises de índole complexa, de base 
ou fondo filosófico, de orientación cristiá, como os volumes da magna obra 
de Charles Moeller, que tamén nos axudou a entender con novos enfoques a 
literatura —a dos grandes mestres— do século XX.
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Pero Carlos sentíase —era— escritor, e na escritura estaba a fonda e auten-
tificadora vocación súa, a vida súa máis reveladora e verdadeira. Ao chegar de 
Ourense, traía con el unha mañiza de contos —eses escritos en castelán— que 
me leu e comentamos, e nos que, dende logo, xa había moitos trazos do 
mellor Casares. Quero dicir: o acerto no apuntamento e no debuxo, a con-
cisión ricaz, a capacidade do estilo para a suxestión e a emoción contida, o 
dominio da gradación, o xogo coas perspectivas… Axiña pasou ao galego, 
que foi a súa lingua literaria. Pero, curiosamente, naquela etapa deu preferen-
cia á poesía, e tiña unha extraordinaria capacidade lírica (que logo trasladou 
á prosa), e tiña un mundo seu, moi persoal, tracexado sobre os recordos da 
infancia, as terras e as paisaxes de íntimo e entrañado arraigamento, e mesmo 
tamén poemas de signo civil, de compromiso, ou de palabra compartida (un 
espléndido dedicado a Rosalía, outro a Cernuda, na súa morte). Traballo de 
creación poética que deseguida tivo recoñecementos importantes, con premio 
nas Festas Minervais, e nos Xogos Florais de Vilagarcía. Habería que indagar 
sobre eses textos líricos, axuntalos e publicalos. Merecerá de seguro a pena.

A propósito da creación, da escritura, non deixa de ser curioso o xogo 
de contrarios que tiñamos. Eu daquela, levado polo pulo xuvenil, tiña unha 
desor denada fogosidade, e escribía moito, cheo de non sei que escondidas 
urxencias, e Carlos asombrábase desas capacidades (que, por fortuna, puiden 
desbotar e corrixir). El, pola contra, escribía pouco, moi devagar, coma se lle 
custase, e o froito tardaba en madurecer, e eu, pola miña banda, admiraba nel 
ese acougo creador, ese ir tecendo pouco a pouco os fíos no interior de un, 
traballando intimamente a xoia, luíndoa con contido fervor. Foi, a súa, unha 
ensinanza —alí, naquel cuarto da rúa Xelmírez— que nunca esquecín, para 
o meu ben.

3. Recordatorio terceiro: a loita polos ideais

Dixen, no comezo do recordatorio primeiro, que Carlos chegou a Compostela 
nun momento crucial, xusto cando estaba a agromar e a se manifestar a nosa 
xeración coutada, a do 68. Pero tamén o momento era crucial dende outra 
perspectiva ben importante para o país: a actividade galeguista.



Tempo de procura. Carlos Casares en Compostela 

161

En efecto, a década dos 50 vai significar —como é dabondo sabido— unha 
etapa de restauración cultural e de heroica resistencia, levada polos homes de 
Galaxia (os únicos presentes e activos), á procura de recuperar o prestixio 
da nosa lingua, da nosa cultura, obxectivo acadado con creces cos nomes de 
Otero Pedrayo, de García-Sabell, Piñeiro, Carballo, Cunqueiro, Fole, Celes-
tino Fernández de la Vega, Celso Emilio, Novoneyra, e a xente aínda máis 
nova (Xohana Torres, Ferrín, Graña, Franco Grande).

A década seguinte, a dos 60, tiña que ser, entón, a da irradiación, da cap-
tación, da mobilización, de ampliar o proceso de galeguización a outras ca-
madas, a outros horizontes. En definitiva, era un momento de certo cambio 
na política cultural —e digo política en todo o seu xusto e fondo sentido—, e para 
ese cambio, a acción da mocidade universitaria resultaba necesaria, decisiva.

Carlos, en Compostela, axiña entrou en contacto con Ramón Piñeiro, e 
mesmo tamén entra, con entusiasmo, no reducido grupo de mozos galeguis-
tas, que daquela apenas era de algo máis dunha ducia.

Ese cambio na política galeguista supuxo aproveitar fendas legais e pro-
mover nas cidades e nas vilas agrupacións culturais, a primeira delas en 
Compostela, a do Galo, e logo foron xurdindo na Coruña (O Facho), en Pon-
tevedra, en Lugo, etc. Desta maneira, Carlos foi —fíxose— membro do Galo 
e participou activamente nas súas xuntanzas e en todas as súas actividades.

O grupo era —xa o comentei— reducido de número, pero con certas ca-
pacidades para os contactos e para as mobilizacións, con amigos entre algúns 
delegados de Facultades (en Filosofía e en Dereito, por exemplo), en boas rel-
acións con algúns profesores significados ou significativos. As accións tiñan 
que ser moi selectivas, ben organizadas, de impacto e resonancia, para que 
—coma ten dito o propio Carlos con graza— se tivese a sensación de que “o gale-
guismo tiña xa unha organización tremenda capaz de montar o tinglado”.

Esas accións —nas que el, con outros compañeiros de xeración, estivo moi 
presente— tiveron un ano emblemático en 1963, e referireime a dúas mostras: as 
Festas Minervais e o primeiro “Día das Letras Galegas”, dedicado a Rosalía.

 A mobilización nas Festas Minervais, celebradas no Hostal, e coa presenza 
de todas as autoridades civís, militares e académicas, foi unha resposta ao 
“Plan de Desarrollo” dos ministros do Opus, que poñían a Galicia depen-
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dendo de Zamora. Para nós, claro, a patria aldraxada. Actuaba de mantedor 
Ramón Otero Pedrayo, e visitámolo á mañá no hotel Compostela para falarlle 
da mobilización, das intervencións que iamos ter os poetas premiados —Boda-
ño, Carlos e mais eu— e a pregarlle que actuase en consecuencia. Don Ramón 
non defraudou, botou unha admirable peza oratoria, xugou maxistralmente 
coa retórica e cos significados, e rematou invocando os pulos de liberdade dos 
universitarios composteláns. Foi, verdadeiramente, un dos actos máis emo-
cionantes e admirables aos que teño asistido, que quedou gravado no noso 
corazón, con devoción infinda para o gran don Ramón de Trasalba, e que 
Carlos e eu temos evocado, conmovidos, moitas veces.

Máis importante aínda, se se quer, foi aquel “Día das Letras Galegas” que —xa 
o apuntei— aceptou e apoiou o reitor Echeverri, e ao que asistiron no Salón Arte-
soado de Fonseca autoridades académicas, autoridades civís e militares, etc. Os 
mozos galeguistas levamos ao profesor Carballo Calero —que era a “autoridade” 
literaria daquela—, e interveu Xohana Torres recitando, e alí estivemos, tamén, 
Bodaño, Casares e mais eu. Mais impresionante, á parte do acto académico, foi a 
procesión cívica que os universitarios formaron despois á saída, dende Fonseca 
á Ferradura, e á que se uniron xentes e xentes da cidade (segundo o desfile, con 
coroas, ía pasando polas rúas), para render homenaxe diante da estatua da nosa 
gran poeta, e rematar cantando o himno galego. Tamén no noso corazón de mo-
zos moito quedou, acendido, daquel fermoso día.

Hoxe —ben de certo— o país é outro, outros os seus horizontes, pero dado 
que estamos nunha homenaxe ao amigo e grande escritor, sentíame na obriga 
de dar testemuño, no meu relatorio, do que foi esa primeira etapa de Carlos 
en Compostela —a súa prehistoria—, de debuxar algo —algún trazo— dos 
escenarios que vivimos, e de emblematizar na súa figura, aquí e agora, o que 
custou e significou a loita en tempos tan menesterosos para defender, con 
hones tidade, os patrimonios do noso pobo, por riba —e máis alá— de calquera 
concreta ideoloxía, respondendo só á vivencia limpa da galeguidade.

Xa no remate, vaiseme permitir que peche este relatorio, de signo tan me-
morial, coa palabra que é máis miña, máis autentificadora do meu dicir, lendo 
as “Lelías” que lle dediquei, e que publicadas xa están, aló dende o meu exilio 
levantino, ao amigo morto:
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1

A Sombra que o chama,
e o amigo que cala.

A Sombra que chega,
e os ollos lle cega.

No colo da Noite
levado pró Lonxe.

Coa Noite nos ollos
durmindo nun Sono.

A Sombra que o leva
pró berce da Terra.

E a Noite que o anaina
cun son de barcalla.

2

O amigo levado
pró fondo do vado.

Pró fondo da Sombra
no río que acora.

O amigo no Sono
pechados os ollos.

O amigo calado
nun ir de devalo.

O amigo soíño,
—ai, Noite que o chama
con voces de olvido! 

Lelías de dor
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Cando dei o título para esta intervención pensei en algo amplo que puidese 
caracterizar a narrativa de Carlos Casares, e busquei dúas cualidades per-
soais. Ao escoitar a Casares quedabamos asombrados da memoria que tiña; 
adoitaba dar datos, nomes, datas, etc. sen ningún esforzo. Doutra banda, eu, 
persoalmente, moitas das veces que o escoitaba relatar algunha historia real, 
pensaba: “xa está a inventar”.

O seu relato facíanos cruzar a fronteira da realidade e meternos na súa 
historia, recentemente inventada, sen decatarnos. Tiña unha capacidade de 
fabulación fascinante. A súa imaxinación envolvíanos e, ás veces, era com-
plicado saber se o que dicía era real ou imaxinado. Con respecto a isto quería 
aludir a unha intervención que Suso de Toro realizou cando estivo connosco 
na Facultade de Filoloxía de Madrid no ano 2004 falando da “Literatura como 
viaxe” e que se publicou na Revista de Estudios Gallegos. Madrygal, subvencio-
nada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, editada 
pola Universidade Complutense e da que teño a honra de ser a directora. Suso 
de Toro di:
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A viaxe do escritor móvese no mundo da fantasía e intervén a verdadei-

ra musa, Nmosine, a musa da memoria, da que teño moita fe. Todo o que 

imaxinamos é a partir da nosa memoria. O escritor traballa con experien-

cias [...]. Só podemos escribir a partir do que coñecemos, polo tanto o es-

critor cando escrebe estase dirixindo cara atrás e procura paraísos perdidos. 

(Madrygal 2005: 121)

Polo tanto, a súa memoria facilitaba a creación dese imaxinario cheo de 
fantasías plurais. Centrareime en Deus sentado nun sillón azul (1996) que 
foi unha novela moi gabada pola crítica. Desde Rafael Conte, pasando por 
Darío Villanueva, Camiño Noia, Vicente Araguas, Pedro Hernández —que 
fai unha excelente aproximación crítica a esta obra— até Dolores Vilavedra, 
entre outros, todos destacaron o magnífico labor de creación presente nesta 
novela. E, precisamente, é o dominio narrativo de Carlos Casares o que, no 
seu momento, me levou a indagar este universo literario. A súa minuciosidade 
narrativa recorda o detallismo de Castelao, ese desexo de que todo quede or-
ganizado nun conxunto harmónico cobra na narrativa de Casares unha gran 
relevancia. 

Se o detallismo castelaniano buscaba emocionar o lector, a minuciosi-
dade casariana consegue levarnos da man por un universo narrativo estru-
turalmente complexo para amosarnos a vida desde prismas diversos pero 
sempre cunha finalidade didáctica peculiar, a de reflexionar. O autor non 
nos di como debemos facelo, nin nos sinala cal é a actitude que debemos, 
nós os lectores, tomar. O autor amósanos detalladamente un mundo coas 
súas belezas e mesquindades para que, desde a nosa liberdade individual, 
pensemos nel, reflexio nemos e, posteriormente, o que decidamos sexa unha 
elección individual na que o autor non xoga papel ningún. A súa función foi 
a de crear detidamente un imaxinario no que se reflicten os grandes temas 
humanos que configuran o seu universo persoal e, xenerosamente, ofrecelos 
ao lector para que se deteña e reflexione no seu tempo de lectura. Nada máis. 
O resto é obra nosa.

Rafael Conte, nun artigo publicado en ABC Cultural (28-III-1997), sinala 
que os alicerces da narrativa de Casares son “a mirada” e “a memoria”. Iso 
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indúcenos a pensar que, neste caso, non existe desdobramento ningún entre o 
escritor e a persoa. A miña impresión é que Carlos Casares era un grande 
observador. A súa mirada, do mesmo xeito que a súa memoria, gravaba o que 
vía e gardábao coidadosamente para, chegado o momento, utilizalo. Dúas das 
súas cualidades persoais son as columnas vertebrais da súa narrativa, o que lle 
proporciona un rigoroso equilibrio e unha exquisita sobriedade. Como sinala 
Suso de Toro:

O escritor, se fai un traballo bon, fará un traballo de profundización e irá 

cara abaixo, cara ao pozo que todos levamos dentro. Unha viaxe ao centro 

dun mesmo, unha viaxe que nos separa máis dos outros. Esa viaxe cara ao 

centro dun mesmo é paradoxicamente a que lle permite ao escritor conec-

tarse cos demais. Cando se escava un pozo e ten auga é porque son augas 

subterráneas que corren dun lado a outro e conectan uns lugares cos outros 

e, polo tanto, a unhas persoas con outras. (Madrygal 2005: 121)

En Deus sentado nun sillón azul Casares, facendo uso da memoria históri-
ca, recupera os tempos da preguerra e posguerra civil española, así como os 
tempos do nacemento do nazismo; todo iso narrado pola muller que mira pola 
ventá e que nos descobre a vida dese Deus, protagonista da obra. Un home que 
despois dunha vida dedicada a xustificar a actitude dos fortes fronte á debi-
lidade dos pequenos, adopta no “sillón azul” unha postura que reflicte o seu 
estado de degradación anímica: 

Está como derrubado, co peito fundido nunha especie de arco que se 

pecha cara adiante entre a cabeza e as pernas. Sen lentes parece aínda máis 

delgado. O nariz branco desde as cellas ata a punta, reflexa un brillo morto, 

coa excepción dunha especie de colorote encarnado na parte dereita, que 

se lle espalla, igual que unha mancha de viño, por debaixo do ollo. (Deus 

sentado nun sillón azul: 110)

O autor afonda neste personaxe. Relátanos a súa vida dende o presente 
ofrecéndonos esa figura deteriorada, curvada, para describirnos a través da 
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mirada e a evocación dela a súa traxectoria tanto existencial como intelec-
tual. Dende esta perspectiva, a obra ofrece a posibilidade de mergullarnos na 
psicoloxía do personaxe e indagar no antagonismo desta figura tan distante 
e, ao mesmo tempo, tan humana. Ao lector o protagonista resúltalle pouco 
agrada ble, podería dicir que, mesmo, lle repele a súa presenza. As característi-
cas deste personaxe sorprenden porque no universo narrativo de Carlos Casa-
res nunca existira unha figura semellante. A maioría dos seus personaxes son 
seres configurados dende a comprensión, dende a humanidade máis próxima. 
Dende esta perspectiva hai que preguntarse ¿por que Casares deseña nesta 
obra a alguén tan pouco atractivo? A resposta atopámola na propia xestación 
da obra e é o autor quen nos dá a clave nunha entrevista que lle fixo Miquel 
Riera e que se publicou na revista Quimera, maio-xuño 1997. Di o noso autor: 

A figura do intelectual consentidor que apoia os movementos antide-

mocráticos sempre me interesou. A verdade é que esta novela se empezou 

a compor en Berlín. Eu tiña claro que quería facer o retrato do intelectual 

parafascista, ou profascista sen ser exactamente fascista. E entón, en Berlín, 

[…] fun pasear a beiras do lago e atopeime cun letreiro que dicía, “Casa da 

conferencia de Dantzig”. Estás naquel lugar tan bonito, á beira do lago, un 

sitio paradisíaco, onde todo che convida a estar tranquilo, feliz, e é precisa-

mente aí onde os nazis deciden acabar cos xudeus... Aquela noite despois de 

tomar a decisión de eliminar os xudeus, dous dos xerarcas […], sentados ao 

lume da cheminea recitábanse poemas románticos alemáns e cantaban can-

cións. Este é un feito que nos custou moito entender; que un cabaleiro pode 

ser extraordinariamente sensible, recitar poemas románticos e decidir sen in-

mutarse a morte doutro ser humano. Aquela visita serviume para reflexionar 

sobre o papel do intelectual, sobre a súa responsabilidade […]. O que eu quería 

facer era o retrato dun tipo de intelectual que a min me resulta especialmente 

repugnante, ese individuo moi seguro de si mesmo e capaz de facer grandes 

barbaridades ou, polo menos, de axudar a facelas. (pp. 73-74)

As palabras do autor revelan o seu obxectivo e compróbase, unha vez máis, 
cal é o papel do escritor: o do compromiso. A súa preocupación persoal lévao á 
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creación dun imaxinario que esperte a inquietude do lector, o que patentiza o 
seu compromiso social como escritor e, ademais, que o lector o faga seu. Suso 
de Toro apoia a nosa argumentación:

O escritor vaise cara ao pozo, vaise dar conta de que está conectado co 

resto do mundo, coas outras persoas. Cando un escritor reflicte na obra ou 

seu mundo interior paradoxicamente lendo un romance, ou unha historia, 

entendemos esa historia como nosa, descubrimos que hai historias que xa 

estaban dentro de nós, que nós transportabamos. (Madrygal 2005: 121)

O universo narrativo que Carlos Casares nos ofrece é anovador. En primei-
ro lugar pola historia que se narra e en segundo lugar por como se narra. Se a 
historia resulta interesante, pola crueldade presente na mesma, e rechamante, 
porque ao lector o que lle gusta en xeral é que se lle presenten as cousas bo-
nitas, non as crueis, a estrutura do universo narrativo non desmerece o seu 
labor. Casares fai gala da súa mestría narrativa dándolle unha forma perfecta 
á súa historia. O autor elixe un tema delicado e desenvólveo cunha estratexia 
narrativa complexa.

O narrador, estraño aos feitos, introdúcenos nos recordos íntimos 
dunha muller, ela, que foi compañeira do protagonista durante varios anos 
e que se revela unha testemuña de excepción de todo o que significou para a 
Europa de entón, ese período que vai dos anos trinta até pasada a II Guerra 
Mundial. Todo o que sabemos dos distintos personaxes é por medio dela, e 
o que non pode ver ou recordar directamente, imaxínao recorrendo o au-
tor ao cambio dos tempos verbais. Pódese dicir que toda a narración está 
impregnada de significados políticos e sociais e que o gran drama do pro-
tagonista é o de xustificar todo o que hai de brutal e inexplicable neses 
anos: a persecución e deportación dos xudeus en Berlín, o xuízo e a morte 
de Antonio Salgado, etc. A súa ideoloxía, baseada nesa lei natural que dá 
ao máis forte o dereito de dominar ao máis débil, exemplificado maxis-
tralmente polo autor no relato da Torre Eiffel, será paradoxalmente a que 
desencadee o seu tráxico final; ese final que sorprende ao lector pero que el 
espera pacientemente. 
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Ademais deste drama social e político, o protagonista é fundamentalmente 
verdugo e vítima dun auténtico drama sentimental. A historia de amor-desa-
mor que o autor insire na vida do protagonista cobra, desde a miña perspec-
tiva, un papel relevante no universo narrativo. Ela, nos últimos anos da súa 
vida, preséntanolo rodeado de obxectos, entre os que se atopa a súa esposa, 
Mariana, quen parece formar parte da decoración da casa. Unha decoración 
decadente, desaliñada, desordenada.

Pero no pasado o protagonista coñeceu dúas mulleres opostas. Unha, deli-
cada, bela, educada e submisa; a outra, ela, unha intelectual, coma el. Por que 
elixe compartir a súa vida con Mariana? Con este triángulo amoroso o au-
tor está a contrastar dúas formas de concibir o mundo. Por unha banda, o 
mundo de Mariana é un mundo onde o cotián, rodeado de detalles cariñosos, 
prevale ce. Doutra banda, simboliza o mundo rural da Gasa Grande do Miño. 
Unha vida onde nada se cuestiona e vívese gozando o día a día, onde facer un 
leite frito riquísimo é motivo de algarabía. Unha vida onde os sentimentos 
afloran desde o propio fluír cotián: 

El e Mariana coñecíanse desde nenos, cando el pasaba as tempadas do 

verán na Casa Grande do Miño e patinaban xuntos sobre baetas dúas veces 

ó día polo salón para sacárenlle brillo na cera do piso de madeira, sempre 

brillante e impoluto como os espellos do comedor. Desde aquela, fórase te-

cendo entre el e a súa prima unha sólida relación personal, cimentada en 

vivencias e sentimentos compartidos; desde os lonxanos xogos infantís, non 

sempre edificantes, e a asistencia a todas as festas populares da comarca, 

acompañados da criada Isaura, ata as longas conversas no ceador da horta, 

á beira do pozo, durante os atardeceres inesquecibles do mes de xullo ou os 

paseos a cabalo polo monte, cando Mariana saía a respirar o aire fresco das 

alturas por prescrición dos médicos. Precisamente pola clase desta relación, el 

nunca conseguira comprender a verdadeira índole dos sentimentos que con tanta 

forza ataban a ambos (Deus sentado nun sillón azul: 57). (A cursiva é nosa)

O mundo dela simboliza unha concepción ideolóxica enfrontada á del, 
unha ideoloxía na que a crueldade e a inxustiza non teñen cabida. Un mundo 



Imaxinación e memoria en Deus sentado nun sillón azul (1996) 

171

intelectual coherente cuns principios e cuns valores que contrastan cos del. Un 
mundo que contrarresta as concepcións erróneas da vida do protagonista mas-
culino e leva o lector a compartir as súas ideas sobre o amor, a política e a vida 
en xeral. Este mundo, o dela, fai que a historia narrada se faga máis áxil, pois se 
non existise resultaría molesta e desagradable pola covardía do protagonista e 
a crueldade das súas afirmacións. Este mundo desenvólvese na cidade. O autor 
opón o mundo rural ao mundo urbano, o amor espontáneo ao amor crítico. 

A relación espontánea, natural, con Mariana nace no campo —testemuña da 
infancia do protagonista e de Mariana—; o campo, a natureza, é o espazo onde 
xorden os seus primeiros xogos amorosos e onde asumen o pacto de non tocarse 
até o matrimonio, pacto que manteñen fielmente ambos os dous amantes. 

Compostela, con esa descrición detallista das súas rúas, é o espazo onde 
nace o amor entre el e ela, ese amor crítico, maduro, que ten cabida nese 
mínimo pero singular espazo. Lugar adecuado para expresar as súas propias 
opinións e aceptar o intercambio de ideas. Esa actitude e ese amor serán con-
denados por ese Deus en pouco tempo, porque ela podía ser igual ou, mesmo, 
superior a el e a presenza activa desa muller na súa vida podía empequenecelo, 
desequilibralo. 

O enfrontamento deses dous mundos patentízase cando o autor narra a 
traxedia sucedida na corrida de touros na Coruña. A reacción de ambos é 
oposta: o sorriso del ante esa traxedia e as bágoas dela ao descubrir o seu sor-
riso. E, a continuación, na cea xorde o enfrontamento: 

Con aquela imaxe gravada non fondo dos ollos, aínda impresionada, fa-

laba con nerviosismo, case con rabia, mentres el a escoitaba tamén enfada-

do. Unha resistencia firme, motivada máis pola rabia que pola terquedade, 

mantívoa cravada no asento. El volveuse sentar […] pousou a man dereita 

sobre o antebrazo esquerdo dela e agarrouna con tanta forza que lle arran-

cou un berro de dor. Falando entre os dentes, coas mandíbulas apertadas e 

cos beizos formando unha buguina estreita e enrugada, díxolle que ela era 

un ser vulgar atrapada na miseria dun racionalismo estúpido, incapaz de 

comprender os misterios do espírito (p. 162). 



Carmen Mejía Ruiz 

172

A rebeldía dela provoca nel a agresión física e os insultos, mera anécdota 
pero significativa na contraposición de dúas posturas ideolóxicas opostas e, 
posteriormente, enfrontadas. Un mundo no que o amor tivo o seu tempo e o 
seu espazo pero que foi, co transcurso do tempo, incompatible. A complexi-
dade estrutural do universo narrativo deseñado detidamente polo autor ma- 
ni féstase en todos os artificios utilizados. Existe un narrador heterodiexético 
que non é “ela”. Este narrador desde a súa omnisciencia selectiva conta só 
aqueles aspectos da historia perceptibles desde a perspectiva dun personaxe 
escollido. Polo tanto ela representa a visión e o narrador representa a voz. Esta 
voz non axuíza os personaxes, non os coñecemos por medio desa voz, senón 
que chegaremos a eles, indagaremos neles por medio das súas palabras e ac-
titudes. Penso que unha achega interesante desta novela é a indagación psi-
colóxica dos personaxes, é un dos aspectos que arrastra o lector a cuestionarse 
actitudes. Isto, precisamente, conségueo Casares por medio da mirada dela. 
Toda a narración xorde do fluír dos seus recordos, da súa evocación e das súas 
observacións dende o presente. A focalización da narración nun personaxe 
de ficción, a muller que observa pola xanela, é un recurso perfectamente con-
seguido e, podería ser —como observa atinadamente Pedro Hernández nun 
artigo publicado en O Anuario de Estudos Literarios Galegos (1996):

[…] ao mesmo tempo a metáfora do escritor, esa persoa que observa a vida 

e o mundo a través do cristal da literatura e que a partir desas vivencias 

imaxina e crea unha historia e uns personaxes, un novo mundo de ficción. 

Un cristal, un estilo, que debe ser transparente e claro. 

Se a indagación psicolóxica dos personaxes é un dos aspectos máis rel-
evantes da obra, isto conségueo o autor recorrendo aos espazos pechados. 
A acción primaria do relato, a do presente, transcorre en dous cuartos: o dela 
e o del. O pri meiro non sabemos como é, pero desde alí desenvólvese todo o re-
lato. O del, cheo de obxectos que inspiran recordos, contén o sillón azul “o trono 
do Deus caído en desgraza” e todo está en función del. É significativo tamén 
que nese cuarto Mariana non entre case nunca, é un espazo no que ninguén ten 
cabida, único, exclusivo; clave que o autor nos dá para visualizar a soidade dese 
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indivi duo, o seu illamento. A elección deses espazos pechados supón unha clara 
intención estilística. A ambientación do relato nun cuarto implica por parte do 
autor un desexo de investigar os aspectos máis recónditos da alma das súas cria-
turas. Por iso, a pesar de que os personaxes, deseñados pormenorizadamente, 
participan na traxedia colectiva da guerra e posguerra civil española non perden 
as súas connotacións máis íntimas e persoais conseguindo que o lector os sinta 
como seres vivos e reais. Ese matiz de realidade verifícase no protagonista, xa 
que o que máis impresiona deste personaxe é que é un ser humano, coas súas 
debilidades, as súas crenzas e a súa sensibilidade. Trazos que o fan aínda máis 
perigoso, precisamente, pola posibilidade de ser real.

Con respecto aos recursos temporais utizados por Casares, de novo, demos-
tra un dominio da técnica narrativa. Utiliza a temporalización anacrónica ret-
rospectiva, posto que na novela o tempo da historia e o tempo do discurso non 
se corresponden. A historia parte desde a infancia del, pasa a través do encontro 
dos dous protagonistas, a súa separación, a súa actual situación e, finalmente, a 
morte del. 

O discurso desenvólvese a partir do presente, do agora, uns cantos días antes 
da morte do protagonista e continúa con frecuentes analepses cara ao pasado. 
Eses flash-backs son analepses homodiexéticas que completan o relato prima-
rio. O recurso que usa é o cambio dos tempos verbais: pasado-pretérito indefini-
do-presente.

Outro aspecto que denota a temporalización da acción é o feito de que os 
capítulos comecen cunha referencia á hora en que ela observa o comporta-
mento del a través da ventá, e indica cantos días pasaron dende a última vez 
que o mirou e recordou episodios do pasado. Estas pausas digresivas non 
entorpecen o desenvolvemento normal do relato, senón que achegan máis 
fluidez e enriquecen a narración con cambios repentinos de escena que o lec-
tor recoñece e manteñen o seu interese até a última páxina da novela.

 Por último, a simboloxía do título explica, perfectamente, a traxectoria do 
protagonista. A superioridade implícita na palabra Deus, sentado, poderiamos 
matizar dobrado, nun “sillón” que o protexe do mundo real, do mundo de fóra 
do cuarto e a cor azul que denota as ideas políticas que el defendeu ao longo da 
súa traxectoria tanto profesional como persoal. 
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Como se observa, Carlos Casares non deixa cabo solto, todos os artificios 
narrativos están perfectamente organizados e inseridos na obra e fan que este 
universo narrativo resulte harmónico. Se se coñece a obra completa do autor, 
o lector comproba nas distintas lecturas que a linguaxe está coidadosamente 
traballada. O autor nalgún momento manifestou ser un maniático da musi-
calidade da linguaxe e, efectivamente, ese mimo, ese coidado, esa atención 
polo ritmo da palabra fan que esta obra cobre unha especial harmonía. Dou-
tra banda, quería destacar, de novo, a minuciosidade do creador. As pequenas 
anécdotas que configuran a novela están traballadas detidamente e, a pesar 
da creación deste personaxe tan peculiar, a obra déixase querer polo lector. Os 
pequenos trazos do humor casariano, presentes nesta narración, insignificantes 
na trama narrativa, pero non por iso menos importantes no conxunto do relato, 
xunto á humanidade que rodea como unha auréola toda a obra, fan que o lector 
se sinta atraído por ese mundo e, polo tanto, sinta algo cara a el. 

Se o bo narrador é o que nos di algo e ben, penso que Casares dinos moito 
e ofrécenos con este universo narrativo un abano de inquedanzas. O noso 
escritor conseguiu o seu obxectivo: levarnos cara á súa creación e expornos 
temas de reflexión que a el, persoalmente, tamén o inquedaban, e que hoxe 
que Casares non nos pode acompañar neste encontro, se poderían vincular ao 
gran tema da recuperación da memoria histórica con esta figura tan contro-
vertida creada pola imaxinación casariana. 
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María Xesús Nogueira Pereira

De entre os moitos camiños da cultura galega transitados pola inmensa figura 
poliédrica que foi Carlos Casares, hai un que, talvez por xenérico, quedou nun 
espazo de sombra, eclipsado polas facetas de crítico literario, ensaísta, estudo-
so e creador de opinión. Refírome ao oficio de lector. Os numerosos e variados 
textos que Casares deixou escritos sobre cuestións literarias —desde o breve 
artigo de prensa até o ensaio— permiten apreciar algunhas das súas virtudes 
como lector: a curiosidade, a sensibilidade, a formación e o finísimo talento 
crítico.

Dos moitos escritores nos que Casares fixou a súa atención e aos que lles de-
dicou algunhas das súas páxinas, centrareime nun autor admirado que deixou 
unha fonda pegada na súa estética e polo que sentiu unha especial “devoción” 
e “proximidade afectiva” (1981: 202): Álvaro Cunqueiro.

Contra a traxedia
da esencia humana 
A lectura de Cunqueiro por Carlos Casares 

Este traballo pretende desvelar a interpretación da literatura de Cunqueiro 
levada a cabo por Carlos Casares nos seus escritos. Nel dáse conta do proxecto 
de entrevistar o autor mindoniense interrompido pola súa morte, así como 
daqueles aspectos da obra literaria que constituíron o obxecto de interese de 
Casares. Finalmente, repararase na incidencia que a lectura de Casares tivo na 
recepción do escritor e na inclusión deste no canon da literatura galega.
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O seu interese polo mindoniense plasmouse nunha serie de materiais, pu-
blicados a partir de finais da década dos setenta, de gran valor tanto para o 
coñecemento do escritor como para a súa recepción, condicionada durante 
moitos anos por cuestións extraliterarias que, como explicarei no que segue, 
Casares soubo relativizar anticipándose a algunhas das lecturas máis moder-
nas da obra de Cunqueiro.

Conversas con Cunqueiro: follas murchas dun froito que non chegou 
a dar flor

De todas as páxinas que lle dedicou ao escritor de Mondoñedo, as máis citadas 
polos estudosos deste foron, sen dúbida, as da entrevista1 publicada na revista 
GRIAL no ano 1981. En realidade, tratábase duns fragmentos póstumos que 
formaban parte dun proxecto máis amplo concibido, no ano 1977, coma “unha 
serie de libros de conversas con algúns personaxes relevantes da cultura gale-
ga” —literatura e humanidade danse a man nesta empresa— que comezaría co 
escritor mindoniense. Segundo testemuña o propio Casares, tal proxecto viuse 
interrompido pola enfermidade que lle había causar a morte, malia o empeño 
de Cunqueiro nos seus últimos meses por materializalo:

[...] cando xa se soubo irremediablemente condenado, empezoulle a entrar 

unha certa urxencia por que fixésemos o libro, pero xa non había maneira. 

[...] Mandoume recado varias veces de que o fora ver para seguir o traballo 

en tantas ocasións interrumpido, pero eu sabía que era inútil. De xeito que 

me resignei a deixar as cousas como estaban. Publico aquí agora, neste nú-

mero de homenaxe [da revista GRIAL], estas follas murchas dun froito que 

non chegou a dar flor. (1981: 202)

1 Unha boa parte das entrevistas realizadas a Álvaro Cunqueiro ao longo da súa vida 
foron escolmadas e comentadas por Ramón Nicolás (1994).
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Nesta entrevista fragmentaria que, xunto coas realizadas por César Carlos 
Morán Fraga e por Antón Risco e Ignacio Soldevila, se pode considerar unha 
das máis substanciosas e, como se dixo, máis citadas da bibliografía cunquei-
riana, Casares vai conducindo a conversa por importantes lugares da biografía 
afectiva e intelectual do escritor. Ao longo destas páxinas poden lerse coñe-
cidas declaracións acerca do pai e da nai, da infancia feliz, das experiencias 
arredor da botica e da catedral, así como da vila de Mondoñedo. Nas conversas 
aparece tamén recollida a coñecida anécdota da escritura, cando neno, dunha 
 noveliña de vaqueiros e indios —que se expresaban en galego—, episodio 
moitas veces evocado polo fabulador como “o primeiro galego que escribín”2. 
Lamentabelmente, a secuencia cronolóxica da conversa conclúe nun momen-
to temperán da biografía, que corresponde ao traslado a Lugo para estudar o 
bacharelato.

Malia o carácter inconcluso, a “Leria con Álvaro Cunqueiro” —tal é o título 
que Casares lle deu— resulta un texto entrañábel, ameno e cunha valiosa in-
formación que o interlocutor é quen de extraer daquelas xornadas de traballo 
condicionadas pola mala saúde do escritor.

Casares le a Cunqueiro

Alén desta entrevista, nos seus ensaios e escritos xornalísticos Casares ocu-
pouse en varias ocasións da literatura de Cunqueiro, especialmente da súa 
prosa. Nestes textos, o autor salientou a singularidade do mindoniense no con-

2 “Tiña nove ou dez anos e non sei qué trastada fixéramos na casa. Entón aquela sema-
na non nos deran cartos para comprar o “Búfalo Bill”, e todos aqueles cuadernos que 
comprábamos os sábados. Íbamos á librería e estábamos esperando que chegase o pa-
quete de correos para comprar historias a mollos. O caso é que entón eu escribín unha 
historia, unha historia do oeste, claro, que era o que eu dominaba, cos “cheyennes”, os 
meus favoritos, que tiñan un doble cinto cando íban á guerra. Eu quería que os indios 
falasen un idioma diferente dos outros. Entón púxenos a falar en galego” (Casares 1981: 204). 
Cfr.: Armesto 1987 [1991], Nicolás 1993 e Carracedo 1998. 
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texto da narrativa contemporánea e construíu unha lectura libre dos principais 
prexuízos que, no seu momento, a estaban a condicionar.

1. Os personaxes

Na súa interpretación da narrativa cunqueiriana, Casares interesouse por 
unha cuestión que tiña ocasionado discrepancias entre a crítica, como era a 
dos personaxes. Para algúns estudosos —é o caso de Carballo Calero— a súa 
natureza puña mesmo en cuestión o carácter de novela de obras como Merlín 
e familia ou As crónicas do Sochantre. Neste sentido, Casares salientou a con-
dición de monicreques dos caracteres cunqueirianos, afastados das tendencias 
da narrativa moderna:

Na narrativa de Cunqueiro non existen os grandes caracteres, as perso-

nalidades rexas e vivas que tan ben souberon deseñar para sempre os pais da 

novela moderna. Non existen nin siquera os pequenos caracteres a base de 

finas observacións, na creación dos cales foron maestros os creadores do psi-

coloxismo contemporáneo. Os centos e centos de personaxes que poboaron 

a narrativa de Cunqueiro son bonecos ou marionetas, carecen de entidade 

vital. Tampouco a pretenden ter, porque Cunqueiro os emprega para os seus 

puros fins estéticos, sabendo de antemán que traiciona a súa realidade huma-

na. Están eles ao servicio do autor e non ao revés. (1980)

Resulta, ao meu entender, importante reparar na lectura comprensiva de Ca-
sares, que non só coñeceu senón que tamén incorporou á súa obra moitos dos 
achados da narrativa moderna aos que se estaba a referir no parágrafo citado, 
cun escritor entre cuxas pretensións non estivo nunca a de poñer en práctica o 
experimentalismo cultivado nos anos nos que viu a luz a súa obra3.

3 Cómpre non esquecer que os comezos de Cunqueiro como narrador en lingua galega coinciden 
cronoloxicamente cos primeiros libros do fenómeno coñecido como Nova Narrativa Galega.
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Por outra banda, a interpretación de Casares fai fincapé no control que o 
narrador mindoniense exercía sobre as súas criaturas de ficción (“están elas ao 
servicio do autor”) e, sobre todo, na súa condición literaria: “emprégaos para 
os seus fins estéticos, sabendo de antemán que traiciona a súa realidade huma-
na”. Esta opinión contradí un dos tópicos máis estendidos sobre os personaxes 
de Cunqueiro, consistente en interpretar a súa obra, sobre todo aquela máis 
fragmentaria (a narrativa curta escrita en galego), desde unha óptica costu-
mista e entender os personaxes coma un retrato ou unha descrición de tipos, 
desprazando deste xeito a súa obra ás marxes do canon.

2. A literatura oral

Casares pronunciouse tamén acerca doutra cuestión reiterada e non sempre 
ben entendida polos estudosos cunqueirianos, como foi o papel que a lite-
ratura oral desempeñou na súa obra. Como é sabido, algunhas lecturas da 
narrativa de Cunqueiro (moi especialmente as feitas fóra de Galicia) teñen 
distorsionado esta influencia, ao considerar a súa narrativa seguidora da tra-
dición popular4. Os perigos de lecturas desta índole radican, tamén neste caso, 
nunha marxinación da obra de Cunqueiro no canon. Neste sentido, é impor-
tante reparar no esforzo levado a cabo por Casares á hora de aclarar calquera 
equívoco con respecto á condición de literatura culta do discurso do escritor. 
Unha boa mostra desta actitude son as seguintes palabras:

Como é casi inevitable, os contos de Cunqueiro están escritos nunha lin-

guaxe espida e sinxela, sin adornos aparentes. De todos os xeitos non debemos 

perder de vista que dita sinxeleza expresiva é o resultado dunha gran elabora-

ción literaria, non o froito da espontaneidade. Neste sentido, a obra de Cunquei-

ro é culta por máis que os elementos de que se nutra sexan populares. (1979)

4 Noutro lugar (Nogueira 2005) teño profundado sobre esta confusión, de importantes 
implicacións na lectura da obra do mindoniense.
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3. A recepción de Cunqueiro

Foi no entanto a valoración do fabulador de Mondoñedo unha das cuestións 
que Casares abordou cun espírito crítico. Como antes indiquei, a recepción 
da narrativa de Cunqueiro estivo até ben pouco condicionada por unha serie de 
cuestións que actuaron en contra dun xuízo obxectivo do escritor5. Non foi até 
os últimos anos da década dos oitenta cando se diversificaron os estudos sobre 
o mindoniense e se levaron a cabo interpretacións libres dalgúns dos prexuízos 
que rodearan a súa obra nos anos anteriores.

Foi precisamente Carlos Casares un dos autores que denunciou a inxustiza 
histórica cometida co escritor. Esta defensa remóntase ao ano 1979 cando, nun 
artigo de prensa a propósito da concesión do Premio da Crítica, aludía aos facto-
res políticos que condicionaran a recepción do mindoniense. Na súa opinión, tal 
distinción viña paliar a inxustiza de ter excluído a Cunqueiro do canon:

Poucas veces un escritor de tanta categoría foi tan sistemática e teimuda-

mente denigrado como Cunqueiro durante os últimos anos. Baseándose en ex-

trañas categorías de orixe político, desde algún lugar decidiuse que a obra deste 

narrador xenial, que mesmo nunha ocasión mereceu ser candidato do cobizado 

Premio Nobel de Literatura, carecía de interés e de valor e debía ser condenada, 

pois así o esixía a defensa de non sei ben qué intereses populares (1979).

Literatura e ideoloxía

Unha das claves da modernidade da lectura que Casares fixo de Cunqueiro 
está no feito de ser quen de diferenciar a cuestión ideolóxica da valoración 
como escritor, que debe basearse unicamente en criterios literarios:

5 Vid. Nogueira 2005.
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Cunqueiro é un gran escritor e sexa cal sexa, ou fora cal fora, a súa sig-

nificación ideolóxica personal, o certo é que a sua obra ten unha dimensión 

literaria e unha incidencia popular que para sí quixeran moitos profetas de 

calamidades. (1979)

Casares argumenta ademais co recoñecemento que o escritor acadara por 
parte dos seus lectores, a súa incidencia popular. Por outra banda, a alusión aos 
profetas de calamidades semella entroncar coa célebre declaración que no seu 
día fixo o mindoniense: la tristeza es un lujo para jóvenes.

A súa lectura superaba polo tanto os prexuízos de quen avogaba por unha 
literatura comprometida e xulgaba cunha visión reducionista calquera pro-
posta estética que se afastase do realismo social. A revisión da recepción de 
Cunqueiro esixía polo tanto a denuncia dun dos tópicos que ensombreceron 
durante anos a obra dun escritor que manifestou en numerosas ocasións o seu 
desinterese pola narrativa socialrealista. Refírome ao tópico do evasionismo:

Está claro que a idea dun Cunqueiro xoguetón, desentendido da dimen-

sión tráxica do ser humano, é radicalmente falsa. Foi lugar común acuñado 

nos anos sesenta, cando se pensaba que os problemas máis conflictivos da 

existencia tiñan unha dimensión puramente histórica, chamados a disolver-

se maxicamente nun horizonte político no que se ía implantar por decreto o 

reino da felicidade. Cunqueiro foi víctima dos que xulgaron a arte en xeral 

baixo o prisma daquel erro e por esa razón a súa literatura non puido ser 

lida ou interpretada en toda a fondura que alcanzaba. (1998: 97)

Dimensión lúdica versus evasionismo

No seu intento por erradicar o tópico do evasionismo cunqueiriano, Casares 
botou man dunha das moitas anécdotas atribuídas ao escritor para construír 
unha metáfora da literatura fundamentada nunha actitude lúdica:

Sea cierto o no que en su juventud non sancta llegó a vender un circo 

que naturalmente no le pertenecía, la verdad es que esta historia se ha con-
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vertido con el paso del tiempo en una parte sustancial de la personalidad 

de este escritor con leyenda. Para Cunqueiro, vivir consistió en un juego. 

(1991: 11)

Casares aclara, por suposto, que “la palabra juego no tiene aquí [...] ningún 
significado negativo”, pois “como actitud vital del escritor, se refiere a una for-
ma literaria de vivir” e 

[...] como explicación de la poética de Cunqueiro, engloba lo mismo la pa-

rodia que el humor, la erudición apócrifa, la recreación de mitos clásicos o 

el lirismo sentimental de muchos de sus personajes. (ibidem) 

Noutro lugar evocaba tamén un dos seus numerosos encontros co escritor, 
motivado neste caso polo seminario Galicia 2002, organizado por Manuel C. 
Díaz e Díaz e a Caixa de Aforros de Vigo, no que se lle pedía a unha serie de 
intelectuais que imaxinasen a Galicia dos comezos do século XXI. Casares 
lembra como as opinións de Cunqueiro non eran “unha prospección de 
como debía se-lo futuro senón de como lle gustaría que fose. É dicir, que 
se trataba dos soños de Álvaro Cunqueiro” (1993: 21). Esta lembranza sér-
velle para explicar o seu descubrimento da verdadeira personalidade do 
escritor de Mondoñedo:

Durante as sesións daquel seminario eu decateime de que entre Cun-

queiro e a realidade histórica ou a realidade social había sempre algo que 

se interpuña. En concreto, o que se interpuña era a literatura. Cunqueiro 

era incapaz de entender a realidade histórica ou a realidade social, había 

sempre algo que se interpuña. En concreto, o que se interpuña era a litera-

tura. Cunqueiro era incapaz de entende-la realidade sen tamizala ou pasala 

a través da literatura, especialmente da poesía. (1993: 231)

Non obstante, Casares insiste na incidencia da imaxe do escritor escapista e 
descomprometido nunha marxinación nos canons tanto galego coma castelán, 
que se estende até finais da década dos oitenta:
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El carácter lúdico de la obra de este escritor no siempre fue rectamente 

entendido. En los años sesenta, por ejemplo, en pleno auge de lo que enton-

ces se llamaba literatura comprometida, Cunqueiro fue muchas veces re-

chazado, tanto dentro como fuera de Galicia, como representante eminente 

de una forma de entender la literatura que se consideraba moralmente re-

probable. (1991: 11)

Contra a traxedia do ser humano

Lonxe de interpretar a poética de Cunqueiro coma un divertimento intrans-
cendente baseado na “vida entendida como gozo ou como soño, quizais tamén 
como melancolía”, imaxe esta que “parecía confirmar o que entón pensaban de 
Cunqueiro unha boa parte dos críticos que o acusaban de ser un escritor eva-
sivo, despreocupado dos grandes problemas do seu tempo” (1998: 66), Casares 
interpretouna coma unha resposta á condición tráxica do ser humano. Por iso, 
ao seu entender,

[...] a literatura de Cunqueiro non é unha literatura evasiva, senón unha 

poética elaborada contra a traxedia da esencia humana. O que sucede é que 

como a traxedia resulta inseparable da vida mesma, Cunqueiro proponnos 

o mito dunha Idade Dourada. (1998: 68)

Para Casares, Cunqueiro soubo construír unha gaiola de soños “no para 
evadirse ni para evadir a los demás, sino para ayudarles a descubrir que debajo 
de la tragedia, más allá de eso que Cunqueiro llamó la gran patética de su tiem-
po, brilla también la luz de la libertad” (1991: 12). Nesta poética sitúa tamén 
o estudoso un dos trazos máis controvertidos da narrativa cunqueiriana, que 
mesmo chegou a ser negado polo propio escritor, como é o humor. Eu son ca-
lisquer cousa menos un humorista, afirmaba no limiar de Escola de menciñeiros, 
canso talvez de interpretacións simplistas:

Cunqueiro [...] consagrou toda a súa obra a falar [...] do corazón huma-

no. Quixo facelo, sen embargo, en contra da tristeza e da angustia inherentes 
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á existencia porque el pensaba, como dixo nunha ocasión [...] [que] as horas 

máis felices son as do soño, aínda que logo se descubra sempre que o mundo 

dos soños, é dicir, a Idade Dourada, é imposible e que ó final está a morte 

agardando por todos nós. Contra esa traxedia inevitable, Cunqueiro pensaba 

que o humor era tamén unha maneira activa de consolarse. (1998: 71)

Algúns dos elementos que viñan caracterizando —as máis das veces de ma-
neira negativa— a literatura de Cunqueiro, como o tratamento familiar e por 
veces paródico dos mitos, o humor ou a constante presenza dos soños, son 
interpretados á luz dunha poética que xorde da conciencia de que a traxedia 
está na propia vida e que é preciso construír “un monumento de soños para 
loitar contra ela, sabendo, eso si, que ó final resulta inútil, pois a morte consiste 
en deixar de soñar”. Fermosa explicación esta de Casares de moitos dos prota-
gonistas soñadores6 que habitan na narrativa do mindoniense.

Escritores no inferno e no purgatorio

Nas páxinas que Casares lle dedicou á literatura galega, hai un texto cun título 
que resulta especialmente axeitado para ilustrar o espírito con que se enfron-
tou á lectura da obra do mindoniense: “Escritores no inferno e no purgatorio”. 
Neste pequeno ensaio recollido n’Un país de palabras, Casares refírese a aque-
les autores marxinados no seu momento, en concreto a Vicente Risco e a 
Álvaro Cunqueiro, sobre o que formula o seguinte comentario:

Pero ademais [do pasado máis ou menos falanxista], a condenación tiña 

tamén moito que ver co carácter da súa obra literaria, incursa de forma ine-

quívoca no que daquela se chamaba literatura de evasión ou, dito de outro 

6 Denomino soñador a un modelo de personaxe caracterizado pola súa centralidade na 
narración, pola imaxinación, a capacidade narrativa e, a miúdo, tamén pola idade e a 
dimensión literaria (Nogueira, no prelo).
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xeito, non comprometida. As incursións de Cunqueiro no mundo fanta-

sioso dalgúns mitos literarios do pasado, fosen estes a materia da Bretaña 

e o ciclo artúrico, o Ulises homérico, o Simbad de As mil e unha noites ou 

o Hamlet shakeaspeariano, eran pecados para os que naqueles anos aínda 

non había perdón [...].

Había indulxencia, iso si, para os propios escritores da “nova narrativa”, 

que practicaban o mesmo evasionismo e falta de compromiso que se repro-

chaba a Cunqueiro. (1998: 94) 

A comparación con algúns autores da Nova Narrativa Galega (corrente da 
que o propio Casares participou) resulta indicativa do seu talante á hora de 
contribuír á creación do canon da literatura galega da posguerra.

Como se puido comprobar nos fragmentos reproducidos, Casares levou a 
cabo unha interpretación da obra cunqueriana dunha gran modernidade, ba-
seada na autonomía do discurso literario e en sintonía coas principais lecturas 
do escritor formuladas nos últimos anos (Anxo Tarrío, Xoán González-Millán, 
Ana-Sofía Pérez Bustamante —na literatura castelá). Desde esta posición con-
tradiciu unha boa parte dos tópicos que estaban a impedir unha lectura obxec-
tiva e a excluír o mindoniense do canon. Así, fronte ao escritor que malogrou 
algúns dos seus personaxes, defendeu a singularidade no deseño dos caracte-
res; fronte ao escritor popular, o autor de literatura culta; fronte ás lecturas de 
natureza sociopolítica, a autonomía do texto literario; e, fronte ao escritor eva-
sionista, frívolo, descomprometido e intranscendente, o escritor tráxico e cons-
ciente, autor dunha poética elaborada contra a traxedia da esencia humana.
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Como xa é sabido, o conto provén dunha tradición cultural universal, oral e 
popular, sempre vinculado co pobo, polo que xa dende épocas remotas, os po-
bos primitivos contaron relatos que viñeron chamarse populares, tradicionais 
ou marabillosos.

Posteriormente, estes relatos curtos divulgáronse en forma de recompi-
lacións sistemáticas, como os contos de Perrault no século XVII ou os dos 
irmáns Grimm no XIX, por poñer algúns exemplos. Non é de estrañar, polo 
tanto, que moitos grandes contadores de historias, os grandes fabuladores, 
deixasen algúns dos seus relatos na escrita. Así xorde o que se chamará “conto 
literario”, que é un xénero de orixe oriental (recordemos os relatos do Pan-
chatranta e o Hitopadesa). En España o relato curto xorde no século XIV con 
Los cuentos del conde Lucanor, do Infante D. Juan Manuel. O conto literario 
vai ser o punto de partida do conto moderno e contemporáneo como os que 
coñecemos de Poe, Chékhov, Cortázar, Borges e outros moitos.

En Galicia o conto literario xa se cultivou dende Rosalía e a Pardo Bazán, 
en castelán, pero cando consegue a súa madurez, escrito xa en lingua galega, 
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é na década dos anos 20-30 do século XX con autores como Otero Pedrayo, 
Risco e Castelao e, anos máis tarde con Fole, Dieste e Cunqueiro. É cos autores 
de posguerra cando atopamos grandes narradores galegos que comezaron a 
súa andaina literaria escribindo relatos curtos, como é o caso de Xosé L. Mén-
dez Ferrín, María Xosé Queizán, Xosé Neira Vilas ou o mesmo autor que nos 
ocupa neste congreso.

Casares deuse a coñecer no ano 1967, cando aínda era estudante universi-
tario en Santiago de Compostela. Faino coa publicación dun conxunto de 12 
relatos curtos reunidos baixo o título de Vento ferido. O libro está dedicado 
aos seus pais e irmáns, ademais dos seus amigos Sira e Paco. Paco non é outro 
que o seu amigo da infancia, o poeta ferrolán Francisco Domínguez Rome-
ro, que deixou dito que Vento ferido é “unha obra de amor a Galicia, na que 
latexa amorosamente o Xinzo das orixes, o seu eixo do mundo”.

No libro aparecen tamén catro ilustracións do seu amigo Xulio Maside 
alusivas aos contos que introducen. Dende a publicación de Vento ferido, Car-
los Casares aparecerá xa nos textos como escritor integrante da Nova Narra-
tiva Galega.

Mais o noso escritor non chegou á sona de súpeto, senón despois dunha 
lenta dedicación puramente vocacional que xa se fixo manifesta dende os once 
anos, cando estudaba o bacharelato en Ourense. Alí distribuía entre os seus 
compañeiros, de cando en vez, un xornal de 4 follas que el mesmo escribía e 
editaba, El Averno. Despois disto xa escribía decotío outras historias e mesmo 
obras teatrais que, nalgúns casos, foron representadas. Aos 18 anos preséntase 
ao Concurso Provincial de contos de Nadal e gaña o primeiro premio.

Dende a súa nenez, Carlos mostrouse como unha persoa intelixente e 
moi curiosa que observaba atentamente todos os acontecementos, por sinxe-
los que fosen, con interese e asombro, seguramente disimulado. Grande ob-
servador, ao que non se lle escapaban nin os máis mínimos detalles, foi un 
mozo desacougado coa realidade política, ideolóxica e social que lle tocou 
vivir. Estaba sempre a favor do máis débil, dos vellos, dos pobres. Xa con 
once ou doce anos, no xornal que editaba no seu colexio publicou unha en-
trevista a unha persoa que lle debeu chamar moito a atención: tratábase dun 
mendigo.
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De novo foi un asiduo aos faladoiros de café e a todas as tertulias que se 
artellaran con ocasión de calquera acontecemento. Era un gran contador de 
anécdotas pero tamén un gran oidor delas. Todos temos en mente as tertulias 
que cada verán se organizaban en Baiona, nas que se reunía Casares con outro 
gran fabulador, o escritor ferrolán Torrente Ballester, rodeados sempre dun 
grupo de xente amiga ou admiradora que acudía á cafetería Monterrey a oílos 
falar. Todos eles tiñan paixón pola anécdota narrada, polas palabras que a 
compoñían e lle daban esa atmosfera axeitada que precisa cada conto.

O noso escritor gozaba falando —cando podía—, e tamén lendo —sempre 
que tiña tempo— aos escritores que conformarán a súa base cultural, ética e ideo-
lóxica: Valle-Inclán, Julio Camba, Cunqueiro, Dieste, Otero Pedrayo, etc.

Nun libro que o xornalista Ramón Loureiro fixo sobre o noso escritor, rela-
ta como se xestou a publicación dos contos recollidos en Vento ferido:

Foi Ramón Piñeiro, daquela director de Editorial Galaxia, quen animou 

a Carlos a publicar esa primeira colección de relatos, que saíu do prelo no 

marco da colección Illa Nova. “Piñeiro”, lembraba Carlos, “díxome que se me 

animaba a facer un libro cos meus relatos, que el o editaba. Así que me puxen 

a facelo, e cando rematei cos contos, leveillos. E el publicounos. E ao velos 

editados sentín que realmente era posible que me convertese nun escritor. 

Daquela, si”1.

A súa andaina literaria comézaa pois, cun feixe de relatos curtos, que non é 
precisamente un xénero moi doado de facer. Como afirma un dos maiores estu-
dosos do conto breve, Irving Howe: “Os escritores que fan relatos curtos teñen 
que ser especialmente audaces. Apóstano todo a un golpe de inventiva”.

Seguindo a Irving, comprobamos que un conto curto pode narrar un in-
cidente breve na existencia dun personaxe ou condensar unha vida. Nótase a 
reacción do personaxe ante un determinado momento de tensión súbita. Polo 

1  Loureiro, Ramón (2003). Carlos Casares. Vigo: A Nosa Terra, pp. 30-31.
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tanto a extensión non lles resta calidade aos contos breves, moi ao contrario, 
o conto é unha das manifestacións literarias máis difíciles porque, ao ter que 
ser tan conciso, é evidente nel calquera imperfección. Para lograr esa concentra-
ción é necesario eliminar do conto todo o superfluo e decorativo e para lograr 
esa calidade, o episodio elixido debe ser “excepcional”, de tal maneira que debe 
influír no lector e facerlle pensar. Nós coidamos que Casares comeza a súa an-
daina na literatura cuns relatos curtos de gran calidade. Tivo a sorte e o acerto 
de fiarse do consello de Ramón Piñeiro, que coñecía ben a súa obra e intuía a 
súa calidade narrativa.

O lector, cando le un destes contos, sente ferida a sensibilidade dun golpe; 
algo se lle remove por dentro. Por poñer un exemplo, fixémonos no relato 
titulado “Agarda longa ao sol”, onde un vello viúvo deixa pasar os días coa ilu-
sión de recibir cada tarde a visita do neto; o neto, ás veces, avisa por teléfono á 
criada que non pode ir porque vai ao cine cos amigos. A sensación de soidade, 
de tristura, de nostalxia pola súa muller morta —coa que falaba decotío—, 
pasando así as longas tardes do verán; o feito de que o vello durma a siesta 
“para acurtar a tarde”, de que “axoute as moscas que lle pican na cara” etc., fai 
que sintamos tristura por ese vello imaxinario que representa a todos os vellos 
reais e, ao mesmo tempo, avergoñámonos porque todos facemos, ás veces, o 
mesmo que fai o neto: fuxir da tristura, da vellez, da monotonía, da morte 
próxima, a cambio duns momentos de diversión e pracer. É dicir, aquí o que 
quere destacar o autor non é o personaxe en si, senón o suceso, o problema da 
soidade na vellez e o conflito persoal que se lles presenta aos vellos. 

A sensibilidade do novo autor queda patente nesta incursión no mundo 
da vellez e da soidade.

Así, “a circunstancia eclipsa ao personaxe [...] e unha situación extrema 
serve como emblema do universal”2 porque gran parte da forza do relato re-
side no achado do tema. O conto é ante todo argumento. Un conto recórdase 

2  Howe, Irving (1983). “Introduction”, en Short Shorts. An Anthology of the Shortest Stories. 
Irving Howe e Ileana Wiener Howe, eds. Nova York: Bantam Books, IX-XIV.
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integramente ou non se recorda, nisto reside a dificultade maior do relato cur-
to e nisto tamén difire da novela, da que podemos recordar algunhas pasaxes 
e esquecer o argumento.

Rafael Dieste di do relato curto: “O conto é o remuíño que fan arredor 
dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz”3.

A vida non é como queremos que sexa, senón que é como é, e nela hai frus-
tracións que proporcionan máis experiencia que os triunfos. Nos contos de 
Casares recóllense instantes decisivos frustrantes vividos por uns personaxes 
que conflúen nun momento das súas vidas e que lles axudan a madurar. Al-
gúns deles están sacados da súa infancia e mocidade, outros das súas propias 
observacións e vivencias.

Nestes relatos, Carlos escribe como fala, e fala coa sinxeleza do primiti-
vismo, da intolerancia, da violencia, da vinganza, da soidade, dos traumas da 
infancia, de personaxes malévolos.

A frase introdutoria a Vento ferido pertence ao escritor italiano Cesare Pa-
vese e di deste xeito: “Calquera que pasa ten un rostro e unha historia”.

O feito de escoller esta cita explícanos moito do sentir do noso escritor e da 
súa filosofía da vida: para Casares todas as persoas teñen interese porque en 
cada vida, en cada persoa, se poden atopar aspectos importantes da natureza 
e do destino humanos.

Os distintos contos que forman o libro amosan un conxunto de individuos 
que constitúen un amplo abano de caracteres humanos: o vingativo, o nos-
tálxico, o vello mergullado na súa soidade, etc.

O escritor trata de captar os defectos, as virtudes e as reaccións dos perso-
naxes que aparecen nos contos.

Cada un dos seus títulos é a concisión mesma da anécdota que se desenvol-
ve no relato. Títulos como “Coma lobos”, “O xogo da guerra” “Agarda longa 
ao sol” non son senón a esencia pura, o extracto mínimo do episodio narrado.

3  Dieste, Rafael (1995). Dos arquivos do trasno. Vigo: Editorial Galaxia.
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Debido ao carácter breve, condensado, curto do conto hai que mencionar a 
importancia que en calquera deles ten a primeira frase do relato, xa que debe 
provocar o interese do lector. Os inicios da maioría dos contos de Casares son 
desacougantes: principian in media res, hai xa unha historia en movemento 
e xorde unha situación fundamental que nos dá a pista da transcendencia no 
relato. Así, o conto “O xogo da guerra” comenza coa frase “Botaron a sortes e 
tocoume a min”, onde a mala fortuna do tímido rapaz que lle toca facer o que 
manda o Rata —xefe da cuadrilla de amigos— é premonitoria no desenlace dos 
feitos. Noutro conto, “Monólogo” —o tema é a infelicidade causada polo peso da 
vida— comeza: “Se se cabrea, que se cabree”, frase coa que un pobre mestre, pai 
de cinco fillos, farto de traballar todo o día, emborráchase e desbarra, crendo 
por un intre que el é o dono da súa propia vida e pode facer con ela como lle 
pete. O lector, aínda que comprende a situación do personaxe agoniado, é cons-
ciente de que as ataduras que a vida nos pon a todos non permitirán ao home ser 
libre nada máis que o tempo que lle duren os vapores da borracheira.

Se nos comezos dos contos as primeiras palabras son reveladoras do que 
se desenvolverá no proceso narrativo, tamén as palabras finais son decisivas, 
pois segundo sexa o remate do conto reinterprétase todo o argumento. En 
Vento ferido o final dos relatos mergúllanos no maior desalento: no conto 
“Aparecerá pola esquina” remata coa frase que fai alusión a un mozo que so-
fre de desamor: “E non lle quedará nin a pequena esperanza de que chegue 
o verán”, final que dá por rematada a relación amorosa de forma categórica. 
Tamén é moi irónica e popular a frase con que finaliza “A capoeira”: “A min 
chulos, non”, facendo referencia á vinganza por unha afronta que lle fixeron 
ao protagonista tempos atrás.

É curioso observar que este tipo de finais son moi frecuentes tamén nos 
artigos xornalísticos de Casares: unha frase breve, popular, graciosa e cate-
górica.

Nos relatos conflúen o tradicional do conto popular coa modernización e 
renovación do xénero. A fala coloquial está moi ben reflictida e aunada coas 
técnicas modernas como o monólogo interior, os pensamentos caóticos ou os 
xogos estéticos e lingüísticos. Hai mestura de ambientes onde a vida do pobo 
aparece en retallos.
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Os condicionamentos estéticos que aparecen no libro estaban inculcados por 
moitos intelectuais galegos, pero sobre todo por Otero Pedrayo e Ramón Piñeiro 
que foron, ademais de grandes amigos, os seus mentores intelectuais.

O profesor Lauro Zavala4, estudoso dos contos denominados ultracurtos e, 
en xeral, toda a crítica, están de acordo en que se un conto pasa das dúas mil pa-
labras xa podemos consideralo convencional. Pero os inferiores a este número 
son considerados contos curtos ou de “ficción súbita” (sudden fiction).

Algúns destes doce relatos podemos consideralos dentro do que hoxe se 
chaman contos ultracurtos. O mais breve é “A capoeira”, xa que ten só 755 
palabras; nel relátase, cunha brevidade extrema, como un home cheo de ran-
cor mata a outro que golpeara o seu burro anos atrás, provocando a morte do 
animal e o furor, calado durante anos, do seu dono. Xunto á economía de lin-
guaxe aparecen situacións estereotipadas que esixen a participación do lector 
xunto coa ironía ao final do relato.

Hai outros textos de natureza máis lírica, construídos a partir dun “eu” 
narrativo que contempla o mundo dende unha pespectiva particular, nos que 
aparece unha maior atención ao espazo, como é o titulado “Aparecerá pola 
esquina”, cunha viaxe en tren ata Madrid e brevísima estancia na capital do 
seu protagonista.

Nos contos aparece a recreación de espazos propios da nenez e mocidade 
encadrados na realidade do autor; a acción transcorre nun mundo real e de-
finido: Xinzo de Limia e a súa periferia, A Coruña, Santiago de Compostela, 
etc., e en ambientes nos que o autor viviu e, polo tanto, coñeceu ben.

O tempo no que acontecen os feitos é a fins dos anos 60, cando Casares 
aínda estudaba na Universidade de Santiago de Compostela.

Os personaxes destes contos non son grandes nin afamados heroes, senón, 
pola contra, antiheroes, seres humildes, anónimos, con problemas vitais e nos 

4  Zavala, Lauro (1997). “Disolución de fronteras: humor e ironía en el cuento ultracorto”, en 
Ni cuento que los aguante. Alfredo Pavón, ed. Tlaxcala: Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
pp. 209-216.
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que o suceso que lles acontece vai ser máis importante que o personaxe en si. 
Presentan unha virtude ou un defecto que utiliza o escritor para afondar nesa 
conduta e aprender dela, porque a damos como válida ou a rexeitamos por ser 
contraria aos nosos principios.

En canto á linguaxe, Casares utiliza unha prosa sinxela, transparente, 
produto dun esforzo técnico e dunha depuración constante. Os contos están 
escritos en primeira ou terceira persoa. Como recurso de verosimilitude pre-
sentan, á parte da sinxeleza narrativa realista, unha gran naturalidade expre-
siva: é a fala coloquial propia da época, do lugar e do personaxe.

Sempre o desenlace do relato é desgraciado, ás veces imprevisible, como a 
vida mesma. Así, nos contos de tema amoroso sempre se fai referencia a rela-
cións imposibles, a amores truncados.

Casares foi un escritor comprometido con Galicia e coa literatura en galego. 
A súa sensibilidade fixo que nos seus relatos expoña situacións humanas desa-
cougantes para que o lector se implique e aprenda delas. Converte en creación 
artística unha realidade triste e sórdida. E para iso usa a súa mellor ferramenta, 
a que mellor sabe utilizar dende neno, a que sempre utilizou, non só na escrita 
senón tamén nas súas xuntanzas con amigos e coñecidos: a palabra.
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Universidade de Santiago de Compostela

Montse Pena Presas

Como xa ten sinalado a crítica, a produción literaria para a infancia e a mo-
cidade de Carlos Casares resalta polo seu carácter inaugural. Dende aquela 
A galiña azul, que se fixo co I Premio de Contos Infantís O Facho en 1968, 
pasando por As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas que gañarían en 
1973 outro certame da mesma asociación, dedicado esta vez ao teatro, sen es-
quecer tampouco o inventor Toribio, creado en 1991, as narracións de Casares 
actuaron no sistema da literatura infantil galega coma un anticipo e unha pre-
monición do agromar de textos que virían despois, sinalando futuras tenden-
cias, abrindo novos espazos temáticos, xogando con novas formas narrativas, 

Carlos Casares, 
tradutor diverso e editor 
entregado de literatura
infantil e xuvenil

Carlos Casares conta, dende hai ben tempo e debido ao carácter inaugural 
de moitas das súas obras, cunha recoñecida traxectoria como autor de 
literatura infantil e xuvenil. Porén, o seu labor senlleiro como tradutor de textos 
para o lectorado en formación, máis alá d’O principiño, segue a ser abondo 
descoñecido. O mesmo ocorre coa súa angueira editorial, que o leva a idear 
novas coleccións e a pular polas versións galegas de obras clásicas. Nestas 
facetas escurecidas polo peso da figura do escritor son nas que afonda este 
artigo, para comprobar que Casares entendía o quefacer creativo como unha 
das arestas do home de cultura total que era.
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pulando polo vieiro do fantástico e achegándolle o humor a un público que 
ata entón tivera que vogar nun mar excesivamente gris. Todo isto sen afas-
tarse case que nunca do que Henrique Monteagudo (2003: 35) sinala como o 
tema que atopa acubillo en toda a súa obra literaria: “a intolerancia e o dogma-
tismo como fontes de violencia”. Se a este carácter fondamente renovador da 
súa escrita se lle engade que en 1972 trouxera para o ámbito galego unha das 
historias, xa clásicas, destinadas ao público máis novo, O principiño de Saint-
Exupéry, e que en 1989 fixera o propio coa obra dunha autora sueca consa-
grada, Os escaravellos voan á tardiña, de Maria Gripe, teremos outro elemento 
para explicar ese lugar común nos estudos literarios galegos, que propugna 
que para Carlos Casares a literatura infantil sempre tivo “un atractivo especial” 
(Alonso 2003: 41). 

Non obstante, esa afirmación non pasa de ser un tópico demasiado asenta-
do entre nós, propiciado tanto polos factores que acabo de sinalar coma polo 
compromiso de home de cultura total que Casares adquirira e que se amosou 
en toda a inxente actividade a prol da promoción da lingua e da literatura 
galega, tamén de Galicia, que desenvolveu durante toda a súa vida. Por isto 
mesmo, nesta achega, gustaríame seguir outro camiño, guiada polas palabras 
do propio Carlos que en 1998 lle confesaba a Ana María Platas (1998: 21) que 
“a literatura para nenos é literatura coas mesmas dificultades que a literatura 
para adultos. Eu escribín algunhas cousas para nenos, pero sempre por razóns 
moi circunstanciais. Non me inspira especialmente”. E é que a pesar de lle non 
atraer demasiado, case como visionario, Casares acerta a ver en cada momento 
os baleiros oportunos do sistema literario, prestándolle todo o seu esforzo á 
causa do libro galego. Por isto mesmo, o seu labor coma tradutor de obras para 
o público máis novo e, sobre todo, o seu traballo como editor delas (facetas 
do intelectual que amosarei que se relacionan intimamente) é mesmo máis 
importante que a súa dedicación á escrita de literatura infantil e xuvenil, unha 
tarefa que se verá que desenvolve en períodos moi concretos. Debido a isto, a 
miña intención é trazar un percorrido cronolóxico contextualizado a través 
do que quizais sexa o Casares máis descoñecido: o tradutor de obras para a 
infancia e a adolescencia (Carlos verteu ao galego bastantes máis narracións 
das que habitualmente se sinalan) e o editor de textos para os máis novos, sen 
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esquecer tampouco certas referencias ao Casares escritor que nos permitirán 
comprender como a súa angueira en cada unha destas facetas non era unidi-
reccional, senón que conformaba un todo, un universo propio, en que cada 
peza encaixaba con outra.
Como me referín antes, a actividade de Casares neste eido literario comeza 
en 1968, un ano despois de que se dese a coñecer con Vento ferido, coa pu-
blicación d’A galiña azul. O conto, un canto á liberdade, á imaxinación e á sa 
necesidade de ser diferente, inaugurará unha narrativa fortemente vencellada 
aos contos populares (en que os animais sempre teñen algo que nos ensinar), á 
maxia do absurdo e á fantasía. Tamén, como boa filla do seu tempo, funcionará 
coma unha resposta á uniformidade que entón se defendía dende o poder po-
lítico. Ao final, a férrea defensa da capacidade de fabular pode coa nociva glo-
balización do pensamento, o que converterá, en palabras de Miguel Vázquez 
Freire (2001: 96), a galiña azul “na primeira figura da nosa mitoloxía”. Alén de 
todos estes elementos, tras esta obriña hai outra intención do autor, expresada 
na carta que este lle manda a Ana (a nena destinataria da narración):

 
Mentras non voltas, mándoche estes contos, escritos na túa lingua, para 

que ó escoitar estas palabras podas relembrar aquelas outras ditas por aque-

la campesiña que viña do dentista de arrincar unha moa: “Ai que nena tan 

bonita! Parece unha mazá”. (Casares 1968: 14) 

Nesta sinxela afirmación, o escritor contén todo o seu interese no ámbito 
da literatura infantil, centrado sobre todo no seu compromiso co idioma e no 
seu compromiso coa cultura, e coñecedor da escaseza de textos en galego para 
o público máis novo. Nos cinco anos seguintes, a actividade literaria de Casa-
res céntrase de cheo na dedicación aos escritos infantís e xuvenís. Este será o 
período máis compacto que o autor lle dedica a esta actividade e que só se verá 
interrompido, en 1969, pola publicación de Cambio en tres. En 1972 Carlos tira 
do prelo a tradución da obra de Saint-Exupéry Le Petit Prince, baixo o título 
d’O principiño, que acada hogano a súa décimo terceira edición en tapa dura 
e a súa sexta en rústica. A famosa narración do autor francés, publicada en 
1943, acadou axiña enorme sona, como demostra o percorrido da súa difu-
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sión internacional, colocándose terceira na listaxe de obras máis traducidas 
da historia. Non obstante, no ámbito estatal a historia do pequeno príncipe 
tardou un chisco en callar, quizais pola súa poeticidade subversiva, que obriga 
ao lectorado a cruzar a liña do convencional, do estabelecido, para ir máis alá 
e recuperar a capacidade de soñar (ideas estas que non puideron gustarlle ao 
réxime). A primeira edición en español tírase do prelo en 1951 na Arxentina, 
mais non é ata 1964 cando se publica neste idioma no Estado. Emporiso, a tra-
dución ao catalán é anterior, concretamente de 1959. A galega tírase do prelo 
en 1972, o mesmo ano ca a euskera, e para Navaza (2003: 51) “constitúe un dos 
fitos senlleiros da historia da tradución en Galicia”. A idea de verter esta obra 
á lingua de seu xurdiría en Casares debido á consciencia que tiña da falta de 
libros para os máis novos, feito ao que se unirían a súa concepción universa-
lista da cultura, que o levaría a procurar unha obra estranxeira que traer para 
o sistema galego, e o seu excelente coñecemento da literatura francesa. Porén, 
as liñas de Saint-Exupéry aínda significarían moito máis para o noso autor, ao 
estaren ben achegadas á concepción da escrita de Casares como unha ventá 
transparente, na que “a literatura consiste en ver a vida, en sorprender a vida e 
en contar a vida” (Casares 2003: 276). Non en van, na lapela da primeira edi-
ción d’O principiño, seguramente escrita polo propio Carlos, pódese ler:

 
A súa actitude [a de Saint-Exupéry] é unha actitude conscente da reali-

dade ambente, dabondo lúcida para se non perder no desexo inmediato da 

acción; pero abondo humá para ser un acto de seu. Pola pureza e sobriedade 

do seu estilo, pola súa creencia na vontade e na razón, pertenez á grande 

tradición clásica... 

O principiño eríxese así nunha peza máis da poética e da obra cultural de 
Carlos Casares, que comeza definitivamente (posto que xa se amosaba descon-
tento coas formas narrativas dende a publicación de Cambio en tres) a abando-
nar os experimentos formais e estilísticos para procurar a sinxeleza. 

A oración máis curta e cunha lingua máis accesíbel é xa visíbel nunha obra 
dramática (a única en toda a produción casariana) editada só uns meses des-
pois da tradución. En 1973 publícase As laranxas máis laranxas de tódalas 
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laranxas e, desta vez, a fiestra da literatura ábrese para ollar, baixo a óptica 
do absurdo, do humorismo e do disparate (o que permite unha lectura máis 
doada para os rapaces e unha máis profunda para os adultos), a condición 
humana. A narración garda, de novo, o pouso do seu tempo, ao amosar que a 
sociedade se desenvolve mellor sen forzas que a repriman e tiranos que a sata-
nicen. O feito de que Casares volva acadar con ela a primeira edición dun pre-
mio de literatura infantil (o de Teatro para nenos da asociación O Facho) non 
fai senón rematar de enaltecer un autor que só volverá ocuparse dos lectores 
miúdos esporadicamente e por motivos editoriais, tal e como explicarei. Cóm-
pre lembrar que os concursos d’O Facho funcionaron como un forte elemento 
canonizador do sistema da literatura galega infantil e xuvenil, tal e como apun-
tou a profesora Roig-Rechou (2001: 113). As laranxas pechan o período máis 
fértil de Carlos Casares como escritor de textos para o lectorado en formación 
e dan paso a unha etapa de silencio, xa non do autor senón tamén do home de 
cultura total en relación ás letras para a infancia.

A pesar deste aparente silencio, que só se interromperá nunha ocasión du-
rante dez anos, o Casares intelectual segue pendente das creacións pensadas 
para os cativos e cativas. Así o amosa a súa particular sección de crítica litera-
ria en La Voz de Galicia, “A ledicia de ler”. A falta de achegas máis alongadas 
no tempo que desvelen máis datos, polo estudo de Dolores Vilavedra (2003) 
sábese que, durante os anos 1975 e 1976, celebrou a saída da revista infantil e 
xuvenil Vagalume, a tradución ao galego d’A biblia dos nenos e dos Textos para 
o ensino do galego. Isto vén demostrar non só que Carlos non se desvencella da 
literatura infantil e xuvenil de xeito completo, senón que comprende perfecta-
mente o oco estratéxico que viña a cubrir cada un destes textos: o primeiro por 
fornecerlle ao lectorado xuvenil un semanario concibido especialmente para el 
por un grupo de mestres encabezado por Paco Martín, e os dous últimos por 
afondar en materias didácticas pouco exploradas, precisadas de atención: o 
ensino da relixión en galego e a aprendizaxe da propia lingua. Unha vez máis, 
Casares soubo decatarse da importancia que tiña atender ao receptor en for-
mación, pois nel descansa o futuro do idioma. Nestes anos de distanciamento 
do intelectual cos libros para os máis novos, o panorama social cambia moi 
rapidamente coas consecuencias do paso á democracia: en 1979 o polémico 
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Decreto de bilingüismo dálle o empurrón de saída ao agromar do libro galego. 
Consecuentemente, as traducións multiplícanse (isto explica que numerosos 
escritores e intelectuais que nunca antes se interesaran pola LIX se ocupen 
neste tempo en facer versións de textos dende diferentes linguas, como Fran-
cisco Fernández del Riego ou Antón Santamarina) e comeza o desembarco 
das editoras estatais en Galicia e en galego. Nese mesmo 1979, Casares rompe 
brevemente co seu afastamento das letras infantís e retoma o seu labor como 
tradutor levado tanto polo entusiasmo da época en que a literatura infantil 
galega era unha empresa ilusionante coa misión de gañar lectores, como polas 
urxencias e requirimentos de diferentes editoriais. Para a editora Altea versio-
na tres libros da colección “Sendoa/Os primeiros libros dos nenos”, da autoría 
de José Luís García Sánchez e de Miguel Ángel Pacheco: Eu son un neno, Eu 
son un peixe, Eu son un paxaro. O resto desta colección, formada por un total 
de sete obriñas en que conflúen os aspectos didácticos e os lúdicos, está tradu-
cida ao galego por Salvador García-Bodaño. O devandito proxecto de Al-
tea acada no contexto estatal bastante relevo, dado que no momento era unha 
aposta anovadora, cunha alta calidade formal e estilística que lle reportaría á 
editora un importante recoñecemento internacional. 

O contexto de finais da década dos setenta consolídase e atenúase coa apro-
bación, en 1983, da Lei de Normalización Lingüística, da que o propio Carlos 
sería redactor. É neste ambiente en que se deben entender as traducións que 
Casares realiza para a editora Argos Vergara, concretamente para as coleccións 
‘O dragón vermello’ e ‘Os libros da gata’. Nese inaugural 1983, sería o encargado 
de trasladar ao galego contos de autores contemporáneos cataláns dirixidos 
a primeiros lectores: Güenkel e Kunka-ta de Ricardo Alcántara, A cidade das 
estrelas de Mercé Company, Trasnocubernafres de Ester Jaume, Globo de lúa 
chea de Mercé Canela, O can e a anduriña de Ricard Creus e ¡Que día máis negro! 
de Helena Trias. Emporiso, Casares tería tamén a oportunidade de traducir 
obriñas de escritores clásicos adaptados por escritores actuais, coma O rei 
Lear según a obra de William Shakespeare (en versión de José Luís Giménez 
Frontín) e A lúa dos irmás Grimm (versionada por Francesc d’Assis Sales). 
Mesmo contou coa ocasión de achegarse á produción de autores contemporá-
neos estatais que estaban a acadar sona xa neses comezos dos oitenta. É este o 
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caso de Joan Manuel Gisbert, do que Casares versiona o seu Bestiario fantásti-
co, a obra coa que Gisbert comeza a asentar a súa poética, alicerzada en desen-
volvementos argumentais onde a fantasía e a percepción mental desempeñan 
papeis senlleiros. A propia intención de traducir que hai baixo o traballo d’O 
principiño dá aquí paso ás encargas de tradución.

Tamén nese 1983 Casares aproveita para retomar o seu labor como autor, 
dando ao prelo unha sinxela obriña, O can Rin e o lobo Crispín, que será o quinto 
volume da nova colección de Galaxia para os máis novos, ‘A Chalupa’, tamén es-
treada ese ano como resposta ás novas necesidades xeradas. Nel volven aparecer 
os elementos característicos da escrita infantil casariana, aínda que adquire un 
relevo especial o pouso da cultura galega tradicional e dos seus contos populares. 
Co protagonismo destes dous animais falangueiros, péchase, segundo o meu pa-
recer, o mellor Casares escritor de textos para o lectorado en formación.

Non obstante, será sobre todo a partir de 1986 cando Casares leve a cabo a 
súa meirande angueira e a súa máis importante contribución no que a litera-
tura infantil e xuvenil se refire. Nese ano accede á dirección xeral de Galaxia e 
a chegada dos novos modos de facer edición fica patente coa creación de no-
vas coleccións para o público cativo e adolescente, coa renovación das formas 
tipográficas empregadas, así como coa continua adquisición de interesantes 
títulos e autores que incorporar ao seu catálogo. Como afirma Henrique Mon-
teagudo (2003: 34): 

Carlos era consciente de que a mudanza que se producira no contex-

to socio-político impuña unha vigorosa adaptación da edición aos novos 

tempos. Había que pasar do contexto da cultura de resistencia [...], o que 

implicaba especializar a edición nunha produción moi limitada de obras 

de alta voltaxe simbólica, ao contexto da cultura de competencia, o que 

implicaba unha edición profesionalizada e con vocación masiva, capaz de 

afrontar o reto dun mercado moito máis amplo, pero tamén máis aberto e 

diversificado.

En consonancia co que veño de soster, os primeiros anos de Casares á fron-
te da editora centráronse en manter o mesmo nivel de edición e aumentar a 



Montse Pena Presas

206

oferta de títulos para os máis novos, consolidando ao principio as coleccións 
xa existentes: ‘A Chalupa’ (inaugurada cunha adaptación do conto de Ander-
sen O soldadiño de chumbo a cargo de Albert Jané e traducida por Rosa G. 
Vilariño) e ‘Tartaruga’ (existente dende pouco antes da chegada de Carlos á 
dirección, xa que comezara en 1985 coa obra Adiviñas de Palmira Boullosa). 
Igualmente, a colaboración con edicións SM para publicar conxuntamente tí-
tulos da colección ‘O Barco de Vapor’ en galego, que se inicia en 1985 co mítico 
Das cousas de Ramón Lamote de Paco Martín, será un elemento para o forta-
lecemento da Galaxia destes anos, ao poder contar con algunhas das mellores 
obras escritas en galego nestes inaugurais oitenta (como Memorias dun río de 
Antón Cortizas ou O globo máxico de Andrés García Vilariño).

Non obstante, Casares aposta nos anos seguintes por levar a cabo unha 
paulatina renovación das coleccións infantís coa intención de lle fornecer 
ao público novo dun deseño máis arriscado e adaptado aos novos tempos e, 
igualmente, coa intención de ampliar as idades lectoras e o catálogo (xa que as 
coleccións anteriores estaban demasiado centradas nos neolectores). En 1988 
‘Tartaruga’ tirará o seu último título e a ela seguiralle, co seu punto e final en 
1991, ‘A Chalupa’. Para substituílas, o editor crea en 1988 ‘Árbore’, que con-
tinúa, renovada, nos nosos días. Á fronte dela colocará un equipo formado 
polos escritores David Otero, María Victoria Moreno, Antonio García Teijeiro 
e Amparo Solla. O seu título inaugural será O gato metido nun saco de Alberto 
Avendaño, e contará co favor dos receptores ao chegar á cuarta edición. A nova 
colección estará dende o comezo dividida en diferentes franxas de competen-
cia lectora (abranguendo ata as fronteiras da idade adulta), o que lle dará unha 
máis ampla e eficiente resposta ao mercado creado coa introdución do galego 
no ámbito educativo. Mais a renovación será tamén exterior: unha tipografía 
moderna, un formato de libro estilizado, estreito, moi ao gusto da década dos 
oitenta, e cores rechamantes acompañarán os novos títulos.

En 1989, o último ano de colaboración de Galaxia con SM, esta editora 
comeza a tirar en galego a súa colección ‘Gran Angular’, dirixida ao lectorado 
xuvenil. O seu primeiro número será Investigación 091 de Pepe Carballude 
e o segundo Os escaravellos voan á tardiña da escritora sueca Maria Gripe, 
vertido ao galego por Carlos Casares. Aínda que se lle ten dado moito relevo 
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a esta nova tradución de Casares, seguramente por ser a primeira dende o 
sueco ao galego, o feito é que Gripe era xa ben coñecida no ámbito estatal. Nos 
anos sesenta, a produción de literatura infantil e xuvenil en castelán aumenta 
considerabelmente e a editorial Juventud será a primeira empresa cultural que 
comece a introducir habitualmente no seu catálogo autores estranxeiros. No 
seu plan estratéxico, haberá unha notábel presenza de escritores e escritoras 
suecas, como Astrid Lindgren, creadora da popular Pippi Langstrum, Teban 
Sventon ou Ingrid Hesslander. A importancia destes autores estaría referen-
dada pola gran tradición que en textos para o lectorado en formación existe 
en Suecia, berce dos premios Andersen e casa matriz de clásicos universais 
infantoxuvenís como Selma Lagerlöf ou Elsa Beskow.

A primeira obra que se publica no Estado de María Gripe será El papá de 
noche, saída da imprenta de Juventud. Mais, pouco despois, case neses mesmos 
anos, a editorial Noguer abordará a publicación doutras narracións de Gri-
pe, que verán a luz nas coleccións ‘Mundo mágico’ e ‘Cuatro vientos’. Dende 
entón, Gripe será unha autora habitual na nómina de creadoras estranxeiras 
traducidas, polo que resulta unha novidade limitada cando se tira do prelo en 
galego. Todo parece apuntar a que a escolla de Casares non foi autónoma, xa 
que a mesma colección publicara tres anos antes a versión castelá Los escara-
bajos vuelan al atardecer e dous anos antes a versión catalá Els escarabats volen 
al capvespre. Nos meses vindeiros, pasará a formar parte de ‘Gran Angular’ 
en galego boa parte da obra de Gripe: O abrigo verde (1990, traducido por 
Camiño Noia); A filla do espantallo (1990, traducido por Valentín Arias); Os 
fillos do vidreiro (1990, de cuxa versión se ocupou Alexandre Pérez), etc. Isto 
amosa que é moi probábel que, con esta tradución, Carlos estivese a cumprir 
un encargo editorial concreto.

En 1991 Casares retoma brevemente as súas angueiras de escritor coa 
publicación de Este é Toribio. O volume principia unha serie de cinco libros 
protagonizados por Toribio, un rapaz inventor de oito anos, que xunto a cien-
tíficos mundiais loita contra o profesor Smith, prototípico personaxe que fai 
o mal polo propio mal. A pesar de que a serie volve ser pioneira, xa que ten o 
mérito de ser a primeira en galego que permite seguir a historia duns mesmos 
personaxes nuns escenarios semellantes, e de que conta con toda a fantasía, o 
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humor e a habitual loita contra o tirano que aparece na obra casariana, non 
está á altura das anteriores creacións infantís do autor. A necesidade de que 
as aventuras de Toribio teñan unha continuidade fai que Casares finalice os 
relatos con finais demasiado abertos para o público neolector, feito que amosa 
a carencia de práctica nunha angueira coma esta. Na miña opinión, a escrita de 
Toribio non é máis ca outra das arestas do intelectual total, sobre todo do edi-
tor Casares: aí onde hai un oco cultural, el vai cubrilo. Entendo neste mesmo 
sentido a última obra con que Carlos agasalla ás receptoras e receptores infan-
tís, Lolo anda en bicicleta (1996), dado que serve para inaugurar a colección 
‘Bambán’, que Galaxia comparte con Editores Asociados. No campo da litera-
tura para a infancia, o escritor que había nel ponse a traballar cando o editor 
que el mesmo era llo require. Se Casares solta e volve tomar constantemente as 
súas tarefas de escritor e tradutor, o que nunca abandona é a súa posición de 
editor renovador, pendente das correntes da edición e atento ás necesidades do 
lectorado ao que hai que gañar.

Ao longo dos anos que dirixe Galaxia, a súa ansia en modernizar as co-
leccións non cesa. En 1997 crea outra das insignias da editora, ‘Costa Oeste’, 
conxunto de libros especialmente pensados para o público xuvenil (que viña 
substituír á última franxa de ‘Árbore’) e que contará cun formato desenfadado 
e cun deseño en que a imaxe adquire protagonismo, sendo en canto a isto a 
máis anovadora do panorama editorial galego. 

A pesar de todo o que veño explicando, a súa meirande teima como editor 
en relación ao público máis novo será a importancia que lle dá a que este lea 
os escritores clásicos en galego. Isto fica demostrado cando comprobamos que, 
dos 16 anos que estivo á fronte de Galaxia, unicamente en 2000 e 2001 o núme-
ro de obras orixinais superou o número das traducidas dende outras linguas. 
Como acerta a apuntar Víctor F. Freixanes (2003: 23): 

A tradución, a necesidade de permitir que a sociedade galega, e moi 

especialmente as novas xeracións puidesen acceder directamente, dende a 

súa propia lingua e sen intermediarios, ao coñecemento dos grandes autores 

universais, era algo que o obsesionaba. 
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Así é como no catálogo da editora podemos ollar os creadores dos contos 
máis populares: Andersen, Perrault e Grimm, incorporados ao fondo da edi-
torial ben axiña; autores do canon universal para todo tipo de lectorado: Oscar 
Wilde, Herman Hesse, Mary Shelley, Graham Green, Carlo Collodi...; escri-
tores amplamente recoñecidos no eido das letras infantoxuvenís que se po-
derían tachar de “clásicos”: Rodari, James Barrie, John Steinbeck...; creadores 
de literatura infantil contemporáneos cunha traxectoria consagrada: Christine 
Nöstlinger, Susan E. Hinton, Peter Härtling, Ursula Wolfe...; e escritores penin-
sulares que comezaban daquela a despuntar: Alice Vieira, Bernando Atxaga, 
Jordi Sierra, Patxi Zubizarreta... Ademais, Casares conseguiu facerse con obras 
simbólicas de cada período histórico coas que alicerzar o seu catálogo editorial 
e fidelizar o seu lectorado: a serie das Aventuras de Sherlock Holmes, publica-
da en 1995, os Astérix en 1996 e os Harry Potter xestionados en 2002 son bo 
exemplo disto.

Mais o editor que era tampouco se esqueceu de promover os autores galegos, 
seguindo tendencias moi semellantes ás anteriores. Namentres recupera escri-
tores do canon de noso, Blanco Amor e Fole, maioritariamente, e se ocupa das 
reedicións de clásicos contemporáneos, como Neira Vilas, tamén explota os au-
tores cunha traxectoria que comeza a se consagrar nos oitenta, María Victoria 
Moreno, García Teijeiro (que publica a súa primeira obra en Galaxia), Darío 
Xohán Cabana, Fernández Paz ou Xabier Docampo; sen esquecer os escritores 
cuxas creacións comezan a despuntar nos noventa: Marilar Aleixandre, Xosé 
Miranda, Gloria Sánchez, An Alfaya...

Se como dicía o tamén editor Luis Suñén a edición é un escaparate do que 
son os editores, o catálogo tecido por Casares amosa a súa concepción univer-
salista e heteroxénea da cultura, a súa crenza nun canon universal no que hai 
un espazo para o propio e a súa habilidade para ir máis alá do horizonte albis-
cado. No universo das letras infantís a súa mensaxe semella querer dicirnos 
que, ás veces, á lingua se chega a través da literatura, de toda a literatura. A súa 
mensaxe como intelectual total indícanos que, en ocasións, detrás da máscara 
do escritor se agochan outras carautas, ás veces máis importantes pero máis 
escuras, que apuntan ao traballo por unha cultura.
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Carlos Casares 
e a Xeración Nós

Este traballo ocúpase dos escritos que Carlos Casares lle dedicou entre 1975 e 
2001 á que el chama, como veremos, Xeración Nós. Son, en primeiro lugar, as 
biografías de Ramón Otero Pedrayo e Vicente Risco; e as entradas “Xeración 
Nós” e “Revista Nós” da Gran Enciclopedia Gallega. Complétanse con ensaios 
e artigos en GRIAL, La Voz de Galicia e a colección cultural d’A Nosa Terra. 
A isto engadiríanse outro tipo de traballos, nos que non vou entrar, como a 
organización do único congreso que por agora se lle dedicou a Vicente Risco 
(en Ourense, no outono de 1994), e as edicións dos autores de Nós na editorial 
Galaxia.

Carlos Casares, intelectual de Galaxia, licenciado en Filoloxía Románica e 
profesor de literatura, é por riba escritor (eu diría por riba de todo). A súa con-
dición de escritor está relacionada coa súa maneira de enfrontarse racional-
mente ás cousas, que é, como se ten afirmado varias veces, fundamentalmente 

O exame dos traballos que Casares dedica á Xeración Nós amosa a concepción 
que o escritor tiña deste grupo de intelectuais sobranceiros na cultura galega. Son 
ensaios, biografías e entradas de enciclopedia que se publican no último cuarto do 
século XX. Na base destes estudos advírtese o intento de incorporar os intelectuais 
de Galaxia ao ronsel da Xeración Nós. Pero tamén se percibe o prurito de narrador 
literario que conduce a Casares a investigar, no caso concreto de Risco, os enigmas 
que ve na súa personalidade e traxectoria intelectual. Desentrañar estes enigmas 
convértese nunha aventura literaria para un autor que non puido deixar de ligar 
conciencia xeracional, escritura literaria e experiencia humana.
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narrativa. Hai quen se explica o mundo con abstraccións, e hai quen o fai 
cunha lóxica, case emocional, de tempos e circunstancias, presentación e 
resolución de enigmas. Esta segunda é a maneira de Casares. A maneira de 
alguén que foi narrador, mesmo sen necesidade de escribir, porque adoitaba 
contalo todo. Por iso abonda con ir detrás das súas historias para descubrir 
o proceso de achegamento á Xeración Nós, un fato de intelectuais que se 
entregaron por urxencia histórica á tarefa da construción política e cultural 
dunha nación. 

A historia empeza cando el coñece a Vicente Risco no faladoiro do café 
Parque de Ourense, onde o introduce Arturo Lezcano (hai uns prolegóme-
nos que non aparecen mencionados neste corpus de traballos: o adolescen-
te Carlos Casares gaña con dezaseis anos un concurso literario cuxo tribunal 
estaba presidido por Vicente Risco, quen lle fai entrega do premio). Pero esta 
historia do faladoiro non a escribirá ata máis tarde. Casares pon en práctica a 
técnica do suspense narrativo: non rematará de contar todos os detalles ata 18 
anos despois de publicar o que será o primeiro capítulo desta historia, “O meu 
Castelao primeiro”, en GRIAL, no primeiro trimestre de 1975. Neste artigo, 
a figura do vello, sabio e algo maniático que lle descobre a Carlos Casares a 
existencia de Castelao corresponde ao propio Vicente Risco, de xeito que este 
escrito inicial vén sendo xa unha reivindicación do intelectual ourensán, e a 
anécdota nel relatada, unha proba máis de que o silenciamento punitivo da di-
tadura fi xo que a actividade e a personalidade de Castelao fosen descoñecidas 
para a maioría dos mozos galegos ata finais dos anos 50. Por outro lado, non é 
preciso explicarlles aos lectores qué significaba para o galeguismo o nome de 
Vicente Risco, despois da súa entrega ao réxime franquista. Casares narra, pois, 
un episodio autobiográfico que se inicia co encontro casual na Biblioteca Muni-
cipal de Ourense cun velliño con gabardina ata os pés, que andaba fochicando 
no arquivo mentres rosmaba polo baixo deixando na sala un zunido de rezo 
estraño. O rapaz Casares queda engaiolado cando nese vello recoñece o escritor 
Vicente Risco, cuxa foto ás veces acompañaba os seus artigos en La Región, e co 
que, meses despois, compartirá un lugar no parladoiro do café Parque. A conti-
nuación hai un salto temporal: Casares fala agora dos seus anos universitarios. 
O relato termina cunha escena semellante á que o iniciaba: a figura do velliño 
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rebuscando entre papeis no cuarto contiguo á sala onde esperan tres rapaces, 
un deles Carlos Casares:

Sentados nun butacón agardamos a volta de Risco que está na súa bi-

blioteca remexendo entre os libros, buscando algo que no café nos anunciou 

como unha verdadeira sorpresa. Primeiro escóitaselle decir “Coño, coño”, e 

logo xa se oien os seus pasos lentos achegándose. Nas maus trae un folleto 

do tamaño aproximado dunha carpeta ou cousa así. Entréganolo con coida-

diño e poñémonos a mirar con curiosidade. El, de pé, observa cunha sorrisa 

alegre nos ollos que axexan por tras dos cristales de cú de vaso das gafas. 

Na portada lese en letras negras tan graciosamente dibuxadas que hastra as 

comiñas son fermosas: “Nós”, por Castelao. Ninguén coñece aquel nome. 

[…] Non había tardar en descubrir que ademais de escritor e dibuxante 

eminente, era o símbolo das arelas morales dun pobo. (Casares 1975: 97, 98)

Pois ben, a través doutra elipse, o relato deixa no aire o que lle pasou coa 
figura de Risco cando el está na Universidade: daquela saberá da súa deserción 
do nacionalismo en plena guerra civil. A decepción que experimenta transfór-
mase en perplexidade ante un enigma, o enigma que xorde do contraste entre 
a información que lle vai chegando e a imaxe que o trato humano de Vicente 
Risco lle transmitiu persoalmente. Aquí nace a investigación de Carlos Casares 
sobre a Xeración Nós. 

O concepto de Xeración Nós en Carlos Casares

Carlos Casares emprega esta etiqueta dunha maneira conscientemente oficial, 
é dicir, dándolle carta de natureza, ao encargarse das entradas “Nós. Xeración. 
Nós Revista” do tomo XXII da Gran Enciclopedia Gallega (calculo que a prin-
cipios dos 80, pois empeza a publicarse en 1974). Ao facelo, está situándose 
nunha posición concreta fronte a unha cuestión periodolóxica da historia da 
literatura galega que aínda non está pechada de todo nin moito menos. 

A orixe do termo xeración empregado para este conxunto de escritores 
atópase nun artigo que Ricardo Carballo Calero publica a finais de 1934 na 
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revista Nós, e que debemos situar no ronsel do ensaio de Vicente Risco, “Nós, 
os inadaptados”, de 1933, pois trátase tamén dun texto destinado a informar 
e prestixiar o traballo dos primeiros nacionalistas, anteriores ao Seminario de 
Estudos Galegos e anteriores aos mozos dos anos 30. Atópase tamén no ronsel 
do artigo risquiano, porque é unha especie de cariñosa emenda total ao seu 
autor. Considera Carballo Calero que o estudo desta xeración debe facelo a xe-
ración posterior, coa que convive nese momento. Titula o artigo “A Xeneración 
de Risco” —ten como precedente a conferencia, pronunciada en Vigo, “Ideas 
encol da xeneración Risco”—. Fai uso do termo de Julius Petersen que Ortega 
y Gasset, como é sabido, pon en circulación en España (1920, El tema de 
nuestro tiempo; 1933, En torno a Galileo), e ao que xa Risco se referira para indicar 
que non lle gustara e que prefería falar de “dos homes do meu tempo” (Risco 1933: 
115). O criterio que usa Carballo para determinar a adscrición a esta xeración vai 
máis aló da idade dos presuntos compoñentes, pois é máis importante que a súa 
obra “supoña unha superación metódica inmediata da obra dos precursores”. Esta-
mos, afirma, diante da xeración do simbolismo, que tivo uns resultados desiguais, 
e cuxos integrantes non poden considerarse na súa totalidade nacionalistas. Entre 
eles destacan os que forman o Cenáculo ourensán, e cando Risco caracteriza a 
Xeración Nós está referíndose á mocidade dese cenáculo, pois o que di non lle 
acae a un marxista como Quintanilla ou a un paisano como Castelao. Por último, a 
nómina de artistas vela integrada por tres poetas: Ramón Cabanillas, Antonio No-
riega Varela e Victoriano Taibo; un prosista extraordinario, Ramón Otero Pedrayo; 
e un artista xenial, Castelao. O filósofo é Vicente Risco. Esta xeración, termina 
dicindo, aínda non foi superada.

Do traballo de Carballo Calero procede tamén a institucionalización de dúas 
etiquetas máis, orixinadas en Risco: a Segunda Renacencia ou Rexurdimento para 
o período iniciado por eles, e o Cenáculo ourensán. A Historia da literatura galega 
que Francisco Fernández del Riego publica en Galaxia en 1951 fará de vehículo 
transmisor destes conceptos no capítulo “Presencia dunha nova xeración”, practi-
camente repetidos ao pé da letra, malia modificar, e isto é importante, a marca, que 
agora queda en “Nova xeración”. É dicir, cae o nome de Vicente Risco. 

A guerra civil, coa deserción de Risco do nacionalismo, xa se produciu. Non 
pode o seu nome abandeirar un grupo, e moito menos unha xeración. É dicir, o 
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comportamento político de Risco vai determinar nun primeiro momento e du-
rante bastante tempo a relectura do seu traballo entre 1917 e 1936, e por tanto, da 
historia da cultura galega anterior á guerra. Así, aparece o sintagma “Xeración de 
1916” no discurso de ingreso na Real Academia Galega de Ramón Villar Ponte 
en 1951; o termo “Xeración” a secas no libriño de Francisco Fernández del Riego, 
tamén de 1951; e finalmente, a etiqueta “Grupo Nós” na Historia da literatura gale-
ga contemporánea que Carballo Calero publica en 1963. Dela farase eco ‘Salvador 
Lorenzana’ en 1965, con “A Xeración Nós na cultura galega”. O costume de usar 
o termo divulgado por José Ortega y Gasset prevalece en todas as historiografías 
literarias da contorna ibérica, e así o utilizarán Ramón Piñeiro en 1978, Xosé Luís 
Méndez Ferrín en 1984 (De Pondal a Novoneyra), e Carlos Casares na entrada da 
enciclopedia citada. 

Casares ofrece a seguinte definición: “grupo de escritores que en 1920 fundaron 
la revista del mismo nombre, y que ellos mismos rigieron hasta 1936” (Casares 
1974-2000: 219). Despois de comentar vagamente a aplicación do termo xeración 
a este grupo, conclúe en que “todo parece indicar” que a expresión ten un sentido 
restritivo, pois refírese ao núcleo dos fundadores da revista Nós. De aí a darlles 
especial relevancia aos ourensáns do Cenáculo, aos que se suma Castelao, hai un 
pequeno paso. Velaí a afirmación de “que se refiere únicamente al grupo más des-
tacado de la generación, y dentro de éste a quienes formaron parte del cenáculo 
orensano de Vicente Risco”. Despois de revisar os trazos máis característicos da 
xeración así interpretada, termina valorando a súa importancia histórica: “crea-
ción y definición conceptual del nacionalismo gallego, incorporación de la cultura 
gallega a las corrientes universales, formación de distintas escuelas científicas (et-
nográfica, geográfica e histórica), y creación de la prosa gallega moderna” (Casares 
1974-2000: 221).

As máis recentes historias da literatura galega ofrecen lecturas distintas. Xulgo 
que a solución Época Nós, que propón Tarrío na súa Historia crítica da literatura 
galega de 1994 —xa anticipada nun traballo de 1984 e posta en práctica polos au-
tores do tomo XXXII do “Proxecto Hércules”, coordinado polo autor da propos-
ta— é a máis coherente, porque pode resolver o tratamento do período para o seu 
estudo dunha maneira máis frutífera. O termo época, relacionado con período e 
con xeración —na historiografía literaria hispanoamericana, por exemplo—, re-
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solve a inexacta, ao meu xuízo, identificación entre a xeración e a mocidade dos 
compoñente ourensáns do cenáculo, o cal deixaba fóra ou nunha situación vaga 
moitos dos que participaron no traballo colectivo simbolizado pola revista. E pro-
move o estudo desde un enfoque conxunto, e por veces comparado, de importan-
tes intelectuais e escritores, como Ramón Cabanillas, Antón Vilar Ponte, Leandro 
Carré, Rafael Dieste, etc.

A teima do 98

Carballo Calero é quen leva a cabo a primeira comparación entre a Xeración de 
Risco e a Xeración de 1898:

Por moi nacionalistas que sexamos, a realidade da nosa integración en Hes-

paña rexe moitos dos nosos avatares, e a vida hespañola ten que ser termo de 

comparanza para bó feixe de aspeitos da nosa vida: […] Eisí, resulta cómodo 

e natural estabrecer até donde sexa posible un paralelismo antre o decorrer da 

cultura hespañola e o decorrer da nosa propia cultura. […] “Unha xeneración 

tan interesante como a xeneración de Risco, ten para nós unha significación se-

mellante â ostentada pol-a chamada xeneración do 98 na cultura castelá. (Car-

ballo 1934: 182)

A comparación será repetida por Carlos Casares na biografía de Risco, a partir 
dun conxunto de artigos do polígrafo ourensán en El Miño e dunha idea sobre 
o 98 que vai estar presente nos traballos de Casares, ata o seu desenvolvemento 
definitivo en “O desastre de 1898 e os escritores galegos”, artigo do ano da conme-
moración de tal evento histórico. 

A partir deste paralelismo, eu procurei indicar en 20011 as diferenzas radi-
cais, ao enfrontarse Risco cos temas noventaeoitistas, entre el e os do 98. É máis 
oportuno establecer ese paralelismo con respecto a un período anterior, cando 

1 Estética e teoría da cultura en Vicente Risco (2001). Galaxia: Vigo: 41-44.
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os rexionalistas propoñen unha alternativa á crise do modelo de Estado espa-
ñol, que finalmente se colapsará en 1898. Ao meu entender, a Xeración Nós 
vén determinada polo feito histórico da Primeira Guerra e, como ben explica 
Cuevillas, polo perigo de que se estenda a revolución Rusa por toda Europa. 
A pertinencia de seguir a establecer este paralelismo aínda agora quizais veña 
xustificada polo novo enfoque periodolóxico que está a entrar nas literatu-
ras castelá, catalá e galega, consistente na aplicación do termo Modernismo, 
máis achegado ao modernismo europeo e norteamericano e cun sentido máis 
amplo ca o aplicado tradicionalmente desde que o fixaron os cataláns na súa 
oposición Modernisme/Noucentisme. Os dous grupos de escritores entrarían, 
xa que logo, no mesmo treito temporal literario. De aí que na actualidade a 
comparanza da Xeración Nós coa Xeración do 98 —ben entendido que te-
ñen similitudes, pois as dúas optan por nacionalismos opostos entre si—, sexa 
rescatada, por poñer un exemplo, por Craig Patterson nos seus estudos sobre 
Ramón Otero Pedrayo2. 

Sexa como for, o tema do paralelismo das dúas xeracións é constante en 
Carlos Casares. Mesmo no traballo devandito, “O desastre de 1898 e os escri-
tores galegos”, que empeza citando a Curros Enríquez e segue con Eduardo 
Pondal e outros autores menores —sen acordarse de Luís Otero Pimentel, que 
lle dedicou á independencia de Cuba a novela A campaña da Caprecórneca 
(1899)—, termina establecendo unha conexión estreita coa Xeración Nós. 
Nese intre, e como corolario aos seus estudos sobre o tema, Casares declara 
que os homes da xeración das Irmandades son “fillos ou herdeiros do 98, os 
chamados a por os alicerces para a edificación da Galicia Moderna” (Casares 
1998a: 22). E argumenta deste xeito: As dúas consecuencias do desastre foron 
o rexeneracionismo expresado no asociacionismo agrario, e:

2 Patterson, Craig (2004). “Da lámpada severa á escuridade mollada. O diálogo diferencia-
lista entre Nós e o 98”. Anuario Grial de Estudos Galegos: 66-85.
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En segundo lugar, o escepticismo dos mozos diante da política e a retó-

rica partidista, que os leva a canalizar a súa rebeldía xuvenil cara á literatura 

e á arte. […]

Desas dúas direccións naceu respectivamente o nacionalismo das Ir-

mandades e o europeísmo cultural da Xeración “Nós”. Ambos os dous son 

froito da toma de conciencia do desengano orixinado no Desastre. (Casares 

1998a: 23) 

Pecha o traballo coa mención dun recordo da nenez de Otero Pedrayo so-
bre a derrota da frota española, e o conto autobiográfico de Castelao, “O inglés” 
(Retrincos). Casares quere desvelar así a clave da indiferenza política previa á 
conversión dos mozos de Ourense.

Estudos sobre Ramón Otero Pedrayo

Carlos Casares entra en contacto con Ramón Otero Pedrayo nos seus anos de 
Universidade, cando o mestre exerce como catedrático de Xeografía na USC 
e acode cos vellos e mozos galeguistas aos mesmos parladoiros. Recibe del as 
novas sobre a enfermidade que levará a Risco á fosa e percibe con ollada de 
escritor o estado depresivo que a inminente morte de Risco causa en Otero. 
Carlos Casares coñece profundamente a obra de Otero Pedrayo, á que nese 
momento se accede con maior facilidade que á de Risco. Co gallo da morte 
do prócer galego en 1976, Casares compón a súa biografía para a colección 
“Conciencia de Galicia” de Galaxia —onde xa escribira a vida doutro ouren-
sán, Manuel Curros Enríquez—. O libro, malia estar redactado en 1977, non 
se editará ata 1981. Como anticipo, aparece en GRIAL en 1976 o artigo “Otero 
Pedrayo e o cenáculo ourensán”.

Este primeiro traballo de aproximación á Xeración Nós insiste en poñer 
en claro as diferenzas entre Otero Pedrayo e Vicente Risco, membros os dous 
do Cenáculo de Ourense, e participantes do mesmo “sistema de coinciden-
cias” á luz de “Nós, os inadaptados”, esa especie de manifesto a posteriori que 
Risco publica na revista Nós en 1933, e ao que nos referíamos máis arriba. 
Casares quéixase da falta de revisión pola crítica dese texto que o propio Risco 
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matizaría, di, cando se edita Leria en 19633. “Nós, os inadaptados” abrangue, 
segue sostendo, sobre todo a Risco, pero non a todos: Primitivo Rodríguez 
Sanjurjo seguiu unha traxectoria non nacionalista, e entre os nacionalistas, 
Florentino Cuevillas abandonou a etapa de esteticismo literario. Ao seu xuízo, 
o que menos se ve afectado por esta análise xeracional é Otero Pedrayo, malia 
aceptar o propio don Ramón a idea risquiana de que a súa novela Arredor de 
si (1930) é tamén unha autobiografía xeracional. O que vén sendo este libro, 
matiza Casares, é a autobiografía dun home dese grupo, que coincide co pro-
pio Otero. Continúa establecendo unha distinción, que eu non volvín ler en 
traballos posteriores de Casares, e coa que, persoalmente, non estou de acordo. 
Os dous, di, participan na sensibilidade post-simbolista que entra a través dos 
modernistas cataláns e, posteriormente, a través do americano Rubén Darío. 
Esa sensibilidade ten unha cerna romántica: pero en Otero o romanticismo é 
un medio espiritual, e para Risco só é obxecto de estudo. Termina o artigo con 
esta idea, insistindo en separar a Otero de Risco:

En todo caso, o carácter lúdico e accidental [gralla no orixinal: occidental] 

que tivo para Risco a etapa anterior á súa incorporación ás “Irmandades”, foi 

en Otero crisis dolorosa e íntima que madureceu no logro da súa entrega de-

finitiva ao servicio da súa cultura e do seu pobo. (Casares 1976: 191)

Coido que Casares aínda non tiña a imaxe nítida de Vicente Risco que esta-
ba a procurar: terminará de atopala cando lea os traballos de Mi Tierra e, sobre 
todo, os numerosos artigos que como “Rujú Sahib”, “Polichinela” ou co propio 
nome firmará Risco en El Miño4. 

3 Seica descoñece nese momento que hai unha “Engádega” de 1935, publicada en Porto, 
onde Risco xa pide desculpas e admite como seu o que apoñía ao colectivo: “Pra autocrí-
tica dunha xeneración”, Seara Nova, Lisboa, 1935 (Reproducido en F. Fernández del Riego 
(1981). Vicente Risco. Escolma de textos. A Coruña: RAG: 53-56).

4 Andaba Carlos Casares nos seus últimos anos coa idea de facer unha edición facsímilar 
desta publicación, da que só se sabe que exista unha colección, propiedade da familia Pé-
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Deteñámonos agora na biografía de Ramón Otero Pedrayo publicada en 
1981, cun limiar de Marino Dónega en forma de epístola datada en 1980, onde 
este recorda que coñeceu a Otero Pedrayo no acto de inauguración en 1934 do 
monumento a Curros Enríquez na Coruña, obra do escultor Asorey. O pro-
loguista aplaude a obxectividade de Casares ao encarar unha figura pola que 
sente inclinación e simpatía, así como o feito de que intente explicar o roman-
ticismo atípico e serodio de Otero Pedrayo, e trate de reducir as súas contradi-
cións, que Dónega apón á condición de todo ser humano, “Porque a realidade 
é sempre contradictoria” (Dónega 1981: 16). 

En canto ao método biográfico utilizado, trátase dun percorrido documen-
tado pola vida do autor, onde se inclúe a valoración crítica da súa obra, e faise 
un notable esforzo por aclarar o contexto cultural galego no que se desen-
volveu. Pretende ser unha biografía divulgativa, pero de alto nivel: a non ex-
haustividade das fontes e o carácter literario que lle dá un toque de biografía 
novelada fan que non se poida catalogar como de investigación científica 
—o que Galaxia pretendía, por suposto—. A pescuda apóiase en documen-
tos autobiográficos de Otero Pedrayo: A historia dun neno (1979), O espello 
no serán (1966), o artigo dedicado á morte de Florentino L. Cuevillas, textos 
inéditos que se atopan no arquivo da Fundación Penzol, como a folla “Meu 
pai”, algunhas cartas, e o manuscrito de Memorias do meu vivir, do que se edi-
tou unha parte no número 52 de GRIAL. Utiliza, finalmente, fontes alógrafas, 
como Unha ducia de galegos (1976) de Víctor F. Freixanes. O percorrido inícia-
se coas orixes familiares, xa que Casares parte de que a interpretación da cultu-
ra galega e a cerna das narracións de Otero veñen determinados, entre outros 
factores, pola procedencia familiar da vella fidalguía do país. Segue a infancia e 
a adolescencia marcada pola morte do pai, os estudos en Santiago, e sobre todo 
Madrid, e a volta a Ourense. Alí atopa o mozo Otero os que serán compañeiros 
do Cenáculo, compartindo con eles o modernismo e o escepticismo político. 

rez Colemán, que a puxo nas súas mans. Espero que non se perda a chamada e o proxecto 
se retome, por exemplo, desde o “Centro de Investigación Ramón Piñeiro”.
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Entre os mestres e colaboradores figura Julio López Cuevillas, tío de Florenti-
no, que pouco antes de morrer empezou a dar mostras de interese cara a unha 
literatura en galego que ata daquela sometera a unha “crítica escéptica”. Apunta 
aquí Casares un dos posibles motivos da actitude inicial de Otero e do resto do 
Cenáculo con respecto á literatura galega (Casares 1981a: 55). 

Ingresa Otero Pedrayo no galeguismo polo influxo e a mediación de An-
tón Losada Diéguez, e pouco despois acompáñao Risco. Casares apunta, como 
motor do rebrote do antigo rexionalismo, as consecuencias da crise do 98 e 
o desexo de ofrecer unha alternativa ao fracasado Estado español centralista; 
así como o cambio do mapa político das nacionalidades en Europa a raíz da 
I Guerra Mundial. Esta última idea vai apoiala Casares, máis ca no artigo de 
Florentino L. Cuevillas de 1920, Dos nosos tempos, no discurso de ingreso na 
Real Academia Galega en 1951 de Ramón Villar Ponte, que manexa cando 
aínda está inédito5. Otero e os compañeiros do Cenáculo incorpóranse tarde 
ás Irmandades (case un ano e medio despois da súa creación en 1916) por dúas 
razóns: en primeiro lugar, carecían de inquedanzas políticas porque o contexto 
da política española non as espertaba, sumida como estaba na artificialidade 
das quendas de partidos da Restauración tras o 98. O segundo motivo atópao 
por unha pista que só sabe captar un novelista, non un investigador: que o 
mensaxeiro que leva a boa nova a Ourense, buscando subscricións para re-
lanzar O Tío Marcos da Portela como voceiro das Irmandades ourensás, é un 
estraño individuo, “un escuro viaxante de comercio, Higinio Ameixeiras” (en 
publicacións posteriores, Casares dará máis noticias sobre este divulgador do 
esperanto, coñecido como “Hispanujo”), que lles queda moi lonxe aos mozos 
modernistas, embarcados daquela no proxecto de La Centuria. Igual que trata 
de explicar por que non se dedicaron á política antes, tamén vai xustificar o en 
aparencia súbito cambio de opinión. A clave está repetida por Otero Pedrayo 

5 O discurso publicouse en 1977. Casares firma en Halmstad (Suecia) a biografía de Ramón 
Otero Pedrayo o verán dese mesmo ano.
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nas conversas con Freixanes: foron decisivos o entusiasmo e a capacidade de 
persuasión de Antón Losada Diéguez.

Otero non acode ás dúas primeiras asembleas das Irmandades, e nin seque-
ra chega a votar nas eleccións de 1918, ás que se presentan A. Losada Diéguez 
e L. Porteiro Garea. Casares trata de explicalo polo máis fácil: está preparando, 
supón, as cátedras de instituto, que obtén con prazas consecutivas en Burgos 
e Santander. Si que acode á terceira en Vigo, en 1921, porque xa está instalado 
en Ourense, onde vivirá o resto da súa vida.

Non se prodiga Otero Pedrayo como colaborador das revistas do grupo: 
en La Centuria firma dúas colaboracións, e, segundo o director de Nós, había 
que arrincarlle un a un os traballos para a revista, onde finalmente publicaría 
oitenta e sete. A Freixanes contoulle que, de novo, foi Losada Diéguez quen 
o animou a escribir. Estréase en A Nosa Terra cun artigo do 13 de xaneiro de 
1918, onde insta a seguir a chamada da terra aos mozos que por “elegancia 
moral” están apartados da vida pública. É dicir, trata de facer o mesmo chama-
mento que a eles lles fixo Losada. 

Fala Casares da revista Nós en relación con Otero, baseándose no que es-
cribe Xerardo Álvarez Gallego para saudar a edición facsimilar de 1979. Non 
ten a man o artigo “A revista Nós” (1927)6, da serie “Renacencia Galega” que 
Risco publicou en Céltiga, onde conta a historia da creación da revista. Resulta 
curiosa a lectura cotexada dos dous relatos con distinta perspectiva. O que es-
cribe Risco bota luz sobre a responsabilidade colectiva da posta en marcha da 
revista: foi, como se sabe, na terraza do café pontevedrés Méndez Núñez, unha 
tarde do mes de San Xoán. Estaban Cabanillas, Castelao, Losada Diéguez e 
Risco, e finalmente acabaría nas mans de Vicente Risco e Arturo Noguerol o 
traballo de poñela en marcha. Castelao foi o padriño, pois propuxo o nome do 
seu Álbum para bautizala. 

Pois ben, Otero tarda en revelarse como escritor, pero cando o fai —sau-
dado no artigo que acabamos de citar por Risco, que di nese ano de 1927 “Ti-

6 Vicente Risco, “A revista Nós”. Céltiga 62 (25-VII-1927)a.
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ñamos agora […] a Otero Pedrayo en chea aitividade”—, non vai haber quen 
o pare. Ata o punto de que axiña se converterá no narrador máis prolífico da 
Xeración. A panca definitiva é o premio que Pantelas, home libre acada en 1924 
na Festa da Lingua Galega promovida polo Seminario de Estudos Galegos, 
onde el dirixe, como se sabe, a sección de xeografía.

Casares dedica catro capítulos centrais a analizar a súa obra literaria, carac-
terizada pola fecundidade, os valores estritamente literarios e a novidade da 
súa narrativa. Ocúpase especialmente das novelas. Todas, excepto Fra Vernero, 
teñen como tema Galicia, aínda que anula o carácter de excepción deste libro, 
poñendo en relación case de igualdade as nocións de Galicia e de Europa para 
este autor: “Seguro que sin Fra Vernero quedaría incompleto este escritor que 
preconizou e destacou para sempre a vocación europea de Galicia” (Casares 
1981: 126).

Otero Pedrayo escolle como tema narrativo a Galicia contemporánea e, en 
concreto, o momento do paso do Antigo Réxime á sociedade burguesa liberal, 
dividida en fidalgos, cregos e campesiños. Vese engaiolado pola beleza da fi-
dalguía decadente, pola que sente unha atracción que xustifica Casares, como 
anticipamos, por razóns familiares e culturais. Alude á contradición entre o 
liberalismo de Otero —verdade é que romántico e conservador— e a súa ex-
presión literaria dunha Galicia ideal, agraria e estamental. Xa o apuntaba en 
1958 Rodrigues Lapa, e procuraba solución na lectura da propia obra oteriana, 
onde se produce unha comuñón entre clase fidalga e campesiña. Casares enga-
de outro dato: a consideración que fai Otero da misión que na historia tivo esa 
fidalguía, agora decadente, e que nunca cumpriu: actuar como clase dirixente 
e transformar unha Galicia feudal. Deixou a misión nada menos que nas mans 
dos tendeiros7.

Por outra banda, Casares non oculta a súa preferencia polas novelas realis-
tas, onde o alento de Otero Pedrayo se mantén mellor. As claves da narrativa 

7 Non podo deixar de apuntar que esta é a tese d’O porco de pé e, sobre todo, d’A coutada, de 
Vicente Risco, que non son neste libro mencionados ao fío destas apreciacións.
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oteriana son, ao seu xuízo, a extraordinaria capacidade de evocación, estimada 
por algúns como a máis alta calidade do escritor; a representación da paisaxe, 
que conta con vida propia e vai marcando a vida do ser humano; e o deseño 
de grandes caracteres —cando non se malogran os personaxes pola excesiva 
carga doutrinal, é dicir, pola “presencia excesiva do seu compromiso político, 
que lle dictou con maior frecuencia da desexada páxinas doutrinais nas que o 
xenio do narrador se ve sensiblemente disminuído” (Casares 1981 a: 91).

Casares propón clasificar as novelas e contos de Otero Pedrayo como 
“realistas” e “culturalistas”. Na epígrafe correspondente ás primeiras anali-
za Os camiños da vida (que cualifica de “poema épico frustrado”), O mesón 
dos ermos (novela curta, e a máis lograda) e tamén, como unha licenza que 
se permite (pero que, ao meu parecer, dilúe a autonomía e o gran valor da 
contística oteriana), o libro Contos do camiño e da rúa, onde fai o que Car-
ballo chamou a “épica de tema fidalgo”. É evidente que Carlos Casares goza 
coa crítica literaria nesta biografía oteriana —onde, por outra parte, son 
poucos os enigmas que resolver—. E gústalle a escolla baseada en xuízos 
de valor ben argumentados: Quixo Otero, insuflándolle á novela Os cami-
ños da vida o grande alento narrativo de que era capaz, “crear a epopea da 
Galiza contemporánea”, pero impedíronllo fallos de estrutura que o levan a 
caer na novela cultural. Iso é o que o condena a non acadar a categoría de 
novelista xenial. 

Está clara, pois, a preferencia de Casares polo primeiro tipo de novelas 
e contos, e a carga pexorativa que lle dá á etiqueta “novela culturalista”. Neste 
grupo atópanse Arredor de si (a propósito desta novela repite as ideas de que 
se trata dun autorretrato individual, máis que xeracional; e de que Risco viviu 
a “conversión” ao nacionalismo dunha maneira máis superficial). Relato sen 
acción, escrito como “diario espiritual”, ten características de ensaio. Malia as 
consideracións anteriores, Casares recorda que foi a novela preferida por Ote-
ro Pedrayo e que é a mellor composta e realizada. Entran tamén Devalar, de 
carácter pictórico, mesmo polo feito de estar inspirada nun cadro de Castelao; 
e a novela histórica A romeiría de Xelmírez: “Toda a novela está traspasada 
pola idea dunha Galicia europea, intimamente ligada á cultura do seu tempo” 
(Casares 1981a: 121).
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Casares dedícalle un capítulo ao resto da obra de Otero, como ensaísta e 
como orador, e de pasada, aínda que eloxiosamente, como autor teatral. Xulga 
inferior o ensaio á novela oteriana, para el moitísima mellor canle de expresión 
por tratarse dun xénero aberto. No ensaio, cuxas calidades como xénero para 
Casares son claridade, precisión conceptual, capacidade analítica e sinxeleza ex-
positiva, Otero non acada os cumes da narrativa, ao practicar un metaforismo 
desbordante. Apoiándose no estudo de Francisco Río Barja, conclúe: “A aporta-
ción xeográfica de Otero está especialmente nas grandes descripcións da pai-
saxe galega e na interpretación xeográfica de Galicia” (1981a: 130).

Se a obra como xeógrafo é xenial, como intérprete da cultura galega non 
foi superado na síntese que realiza en Ensayo histórico da cultura galega. En 
canto á oratoria, Casares analiza, como persoa que o coñeceu, os grandes dotes 
de Otero Pedrayo, apoiándose en afirmacións de Ramón Piñeiro nun traballo 
de 1958. Era Otero incapaz, en cambio, para o diálogo, tanto en privado como 
publicamente. Non sabía intercambiar opinións, a pesar de que escoitaba, por-
que o seu falar seguía unha mesma liña, que só dependía del.

Finalmente, cando no apartado “Significación do escritor” trata de dar un 
xuízo contextualizado, entra de novo na consideración global da Xeración 
Nós, coa dignificación do galego, a sólida formación europea e a creación da 
prosa moderna como principais logros8.

Estudos sobre Vicente Risco

A biografía dedicada a Vicente Risco foi redactada finalmente cando se ache-
gaba o Día das Letras Galegas que a RAG lle dedicaba en 1981 ao tamén po-

8 Así termina esta biografía, da que podo apuntar unha contestación ou continuación nes-
ta xeira de diálogo cultural que inician os libros dedicados a un autor. Trátase da clasifi-
cación das novelas, que Anxo Tarrío rexeitará en 1989 para dar unha interpretación da 
obra narrativa de Otero á luz das vangardas técnicas do século XX e da influencia de H. 
Bergson: “Otero Pedrayo e a renovación da novela no século XX”. Revista de Filología 
Románica 6: 119-143.
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lígrafo ourensán. Casares pensou que era o momento oportuno de pechar o 
groso da investigación sobre os enigmas deste autor, que estivo tan preto de 
Ramón Otero Pedrayo, malia ter intentado Casares marcar as diferenzas co 
intelectual que foi considerado desde a posguerra símbolo de Galicia. Esta vez 
non conta ou non quere contar cun prologuista, e escribe el mesmo a intro-
dución. Casares anuncia o libro como a primeira biografía que se fai de Risco, 
unha das figuras, di, máis fascinantes da historia cultural galega. É para el unha 
tarefa atractiva e á vez complicada. Vai tratar de ser obxectivo (xa o foi no caso 
de Otero) e para iso irá apoiándose en citas do autor, e cando estas falten 
—porque hai unha carencia notable de documentos— tratará de reconstruír o 
resto co mesmo coidado.

En efecto, a tarefa non é doada, pois se en Otero había paradoxos e con-
tradicións, en Risco hai verdadeiras voltas e reviravoltas. Casares amósase es-
crupuloso: non quere ocultar o cariño que sentiu e sente por el, e di que vai 
utilizar un ton comprensivo, aínda que nunca exculpatorio. Di, finalmente: 
“Aceptemos, pois, que esta biografía é unha visión personal sobre Vicente Ris-
co” (Casares 1981b: 10), pero engade que está convencido de que se debe de 
parecer bastante a como foi en realidade. É unha biografía necesaria e vai uti-
lizar documentos sorprendentes.

O labor de chamada de atención e captatio benevolentiae xa está feita neste 
prólogo asinado en Rodeira (Cangas) en marzo de 1981. Agora entra o labor 
de detective. Cando se decide celebrar o Día das Letras, o estado dos estudos 
sobre Risco é verdadeiramente lamentable: non se escribira nada importante 
desde o libro de Ramón Lugrís, Vicente Risco no nacionalismo galego, de 1963, 
una análise da tarefa nacionalista do autor, que deixa sen tocar a fase do Ce-
náculo e toda a posguerra, e que contén un duro prólogo de Ramón Piñeiro, 
provocador daquela dunha sonada polémica en Faro de Vigo entre José Luis 
Varela e Francisco Fernández del Riego.

Casares aplica un método biográfico parecido, e tan só parecido, ao empre-
gado con Otero Pedrayo: parte das orixes, por certo non todas galegas en Risco 
(como en Cuevillas), percorre unha infancia para a que só existen os datos for-
necidos en Historia dun neno outra vez por Otero Pedrayo, que foi o seu veciño, 
e nas necrolóxicas por el dedicadas a Florentino Cuevillas e Vicente Risco, así 
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como nas entrevistas concedidas a Maribel Outeriño e a Freixanes para Unha 
ducia de galegos. É dicir, parte dunha óptica basicamente oteriana. Casares algo 
engade, como a conversa que Risco tivo con Curros Enríquez e na que es te 
lle fala da viaxe a Londres —viaxe misteriosa, aínda non comprobada— e que lle 
chegou a través do biógrafo de Curros, Manuel Vilanova. Pero sobre todo ofre ce 
textos inéditos, como os artigos de El Miño, que puido por fin consultar con máis 
atención. Non deixa, así e todo, de dar unha imaxe dun Risco en exceso snob, 
sen apreciar que eses textos galantes de crónica social serían logo parodiados na 
súa obra literaria, revelando o que de xogo había neles xa na súa xestación.

Pero Casares descobre, por outra banda, o Risco dos artigos, estilo glosas 
dorsianas, que el vai practicar tamén: “O Risco máis xenuino, o home de ideas 
desconcertantes e orixinais, o intelectual brillante e lúdico que era, aparece ne-
les quizáis máis verdadeiro e fiel a si mesmo que en ningún dos demais xéneros 
por el cultivados” (Casares 1981b: 25). 

Casares persegue a figura de Risco, que vai cobrando cada vez maior ner-
vio e vida. Mesmo atopa nos seus traballos anticipacións do que virá despois: 
como o que chama un “galeguismo incipiente” nos artigos de Mi Tierra dedi-
cados á literatura galega en 1911; ou na conferencia sobre Rabindranah Tagore 
no Ateneo de Madrid en 1913, onde fala Risco da oposición entre cultura im-
posta e carácter nacional. 

De Tinieblas de Occidente só se teñen noticias pola correspondencia con 
Manuel Antonio, en novembro de 1919. Eu mesma atoparía outra noticia so-
bre Tinieblas de Occidente como libro acabado, achegada por Eugenio Montes 
no número de maio de 1919 da revista de vangarda Grecia. Pero o bombazo 
foi a descuberta dos manuscritos que en 1990 foron publicados en edición de 
Manuel Outeiriño. Casares, cando reedita a biografía de Risco en Para ler a 
Vicente Risco, apunta o dato e pouco engade sobre o xa escrito (correccións de 
sentido común, pero nada máis). 

Cando chega ao relato da incorporación ás Irmandades, Casares repite 
máis ou menos o contexto no que se viu Otero. Engade algunha información 
máis, por exemplo, sobre ese Hixinio Ameixeiras introdutor das Irmandades 
en Ourense, que “identificaba Galicia cun costumismo superficial e bastante 
tosco”, ese Hispanujo sobre o que agora sabe que Risco escribiu un artigo en 
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La Región o 19 de xullo de 1952. Máis engadidos: en La Centuria volve revi-
sar os comentarios negativos sobre a literatura en galego, e agora atribúelle 
a anónima recensión do libro do Marqués de Figueroa ao propio Risco. É a 
segunda vez, xulga, que ante o momento de decadencia que vive a literatura 
galega Risco confunde o circunstancial co esencial e definitivo. Repite que en 
La Centuria estarán xuntos os homes que fundarán Nós. Con máis datos ta-
mén sobre Losada Diéguez e a súa ideoloxía, sitúa a “conversión” risquiana 
no mesmo contexto cá oteriana. Valora o que en 1917 podía achegar Risco, á 
parte do seu prestixio, á causa nacionalista: “Posúe unha ampla e rara cultu-
ra, a súa aguda intelixencia descubre sempre aspectos orixinais no estudo dos 
problemas, ademais é ambicioso e non carece dunha certa audacia intelectual” 
(Casares 1981b: 52).

Tras a primeira experiencia electoral, de puro fracaso, analiza os artigos que 
Risco publica n’A Nosa Terra sobre un nacionalismo que el chama “novecen-
tista” (nun sentido diferente ao de Eugeni d’Ors, advirte). Isto significa para 
Casares unha proba da continuidade do seu pensamento anterior, que traspasa 
integramente ao galeguismo. Se renuncia a algo, é ao seu apoliticismo. Segue 
a súa intensa actividade, sobre todo cando se converte en líder, ao seu xuízo, 
sen calidades para exercer de tal, e tan só apoiado na súa intelixencia, audacia 
e prestixio: “premioso ao falar, carece de dotes oratorias, de escasa estatura e 
miúdo de corpo, non se pode impoñer pola súa presencia; o carácter débil 
e impreciso tampouco o axuda demasiado” (Casares 1981b: 57).

Practica un radicalismo que Casares cualifica como máis espiritual e ideo-
lóxico que político, e adianta desde A Nosa Terra a súa repetida máxima: “Ser 
diferente é ser existente”. Na Asemblea de 1919 logra introducir a “Teleoloxía 
do Nacionalismo Galego”: “o triúnfo da nosa propia cultura, crearen unha civi-
lización atlántica para beneficio da Humanidade” (Casares 1981b: 59).

Despois de analizar os problemas de disensión coa Irmandade da Coruña, 
á que lle logra impoñer a súa postura, chega o parón da ditadura de Primo de 
Rivera. É entón cando cambia de parecer e valora a oportunidade de que o 
nacionalismo se lance ao xogo político cando este se restableza. Casares coida 
que El problema político de Galicia de 1930 é un dos textos máis asisados de 
doutrina política de Risco, sen interferencias culturais e espiritualistas. Pero 
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chega a experiencia da viaxe a Alemaña e Centroeuropa, e Risco volve cam-
biado. Casares non sabe en que momento se fai católico Risco, abandonando 
as veleidades teosóficas, e achega algúns datos que lle dan diversas persoas. 
Pero do que está seguro é do seu catolicismo exacerbado durante os tempos 
da II República. En fin, se en Otero non falou de etapas, e en Risco tratou de 
non facelo tampouco, Casares non pode esquecer as polémicas de vinte anos 
atrás, e afirma a idea que eu tamén fixen miña despois da correspondente in-
vestigación: “Non existe ruptura entre as distintas etapas, senón un cambio de 
conducta” (Casares 1981b: 69).

No referente ao traballo de Risco na revista Nós, defende que “Ningún 
outro colaborador o sobrepasou nin en volume nin en importancia e pódese 
dicir que a revista Nós está intimamente ligada á personalidade do seu fun-
dador” (Casares 1981b: 79). Houbo etapas en que non a controlaba, e nótase 
bastante, engade.

Prolongación do seu pensamento filosófico é a súa obra literaria, que o pon 
á altura dos escritores casteláns do novecentismo: R. Pérez de Ayala, D’Ors, 
Madariaga, Azaña. Os valores literarios da narrativa risquiana sálvana do pe-
rigo do moralismo.

Cando analiza as diferentes obras, e chega a A coutada, sorprende que, 
a pesar de que a relaciona co ensaio O sentimento da terra na raza galega, 
non a poña, como sinalei máis arriba, en relación coa obra de Otero sobre 
a fidalguía e o abandono da súa misión histórica nas mans dos tendeiros. Afir-
ma que a novela que mellor representa o pensamento de Risco é O porco de 
pé “resumindo quizais o máis esencial de canto escribiu ao longo de cincuenta 
anos” (Casares 1981b: 76). Lamenta que non se teña dedicado con máis tempo 
“e atención a un xénero literario para o cal estaba excepcionalmente ben dota-
do” (Casares 1981b: 77). Os valores da súa prosa son os mesmos ca os do seu 
pensamento: “claridade, ironía, agudeza e sobriedade expresiva”, logrando “un 
equilibrio admirable entre sensibilidade e intelixencia” (Casares 1981b: 77). 
Malia isto, considero que non lle presta a debida atención á obra literaria de 
Risco. Non, desde logo, a mesma que lle presta á oteriana.

Volvendo aos avatares durante a República, Casares vai anticipando as cla-
ves da que sería a súa postura en 1936: “… determinados feitos, en circunstan-
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cias ambientais críticas, poden desencadear nel unha violencia interior capaz 
de reducir dunha maneira alarmante os resortes racionais da súa intelixencia” 
(Casares 1981b: 87). Refírese á viaxe a Alemaña e a Centroeuropa, e ás condi-
cións en que volve e como se expresa en Mitteleuropa.

Na II República, Risco áchase permanentemente en conflito “co Partido e 
consigo mesmo” (Casares 1981b: 90). Dedícase a escribir contra os partidos 
políticos españois e contra as esquerdas. A principios de 1934, e aínda que 
Risco e as Mocedades Galeguistas non queren colaborar con forzas políticas 
españolas, como pide Suárez Picallo e o grupo de Pontevedra, o ourensán, que 
xa non é líder, termina facendo concesións. Casares sinala agora o mérito 
de Risco de antepoñer o colectivo ao persoal. Pero dura pouco esta actitude 
e Castelao acabará repudiándoo pola súa nova manía de excomungar a quen 
non pensa coma el. Porque el, engade o rianxeiro, seguirá a dar a vida e a alma 
pola Galiza “que seña, a que poidamos lograr”9.

Non vai á IV Asemblea, ao contrario que Otero Pedrayo, e por aqueles días 
publica un artigo sobre a síntese do nacionalismo e o catolicismo que cómpre 
lograr.

Risco non se suma á defección da Dereita Galeguista en Pontevedra. Pero 
pouco despois, co gallo da Asemblea extraordinaria e a incorporación á Fronte 
Popular, créase a Dereita Galeguista en Ourense con Risco á cabeza. Otero 
cumpre a súa promesa de 1934 e non marcha. Risco participa na campaña do 
Estatuto, da que malia todo non quere estar ausente. Fala na radio católica 
do Estatuto da Galicia: Casares reproduce a recensión do discurso en La Re-
gión e sostén que, para defender estas ideas, a Risco non lle importaría chegar a 
unha guerra. Así, máis adiante, afirma, “Atopará argumentos para xustificala”. 
Está aterrorizado: os demais van caendo, e el é obxecto de varias denuncias10. 

9 En carta a Vicente Risco do 1-III-1935. Castelao (2000). Obras, tomo 6. Vigo: Galaxia, 
245.

10 Non aparecerá o prego de descargos ata máis tarde. A revista Espiral, do Porto, vaino 
reproducir no número 17 de 1986 no artigo “Risco”, asinado pola redacción: 10-11.
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Son motivacións que están detrás “da conducta que vai seguir nos próximos 
meses, quizáis no resto da súa vida” (Casares 1981b: 103).

Casares nesta parte reproduce importantes documentos: cartas conserva-
das, escritos do Boletín Eclesiástico del Obispado de Orense, como o discurso co 
gallo da reposición do crucifixo na Escola Normal, en agosto do 36. Escritos de 
La Región e Misión e do Boletín. E testemuños de Xaquín Lorenzo, Fernández 
del Riego e Otero Pedrayo. Con todo isto quere deixar claro que non houbo 
grandes cambios. Pero a dor de Casares, nada naquela investigación sobre o Ris-
co da posguerra cando soubo que era considerado un traidor, continúa:

O que sorprende non é, xa que logo, o tono, nin sequera a belixerancia 

de Risco en contra da República e as esquerdas, coas que estaba enfrentado 

desde 1931 por culpa da “cuestión relixiosa”. O que chama a atención é que fale 

así sabendo que a inmensa maioría dos seus correlixionarios políticos estaban 

sendo sancionados, perseguidos ou asesinados (Casares 1981b: 115).

Comenta Casares os poucos libros de que ten noticia, pois daquela era di-
fícil atopalos. Dá conta da decisión de Risco de “probar fortuna” en Madrid de 
novo, onde gaña unha cátedra de “Paidoloxía e organización escolar”. Volve 
sen conseguir nada. Conta como en Galicia, un home de traxectoria políti-
ca exemplar, como Paco del Riego, empéñase en recuperar intelectualmente a 
Risco: empeza cun artigo de 1948 en La Noche e acaba publicando en Galaxia 
Leria en 1961, “con gran disgusto de algúns suscritores da editorial” (Casares 
1981b: 130). Detense no episodio novelesco do premio Juan March, finalmen-
te concedido a Ramón Otero Pedrayo. Dálle o Centro Galego de Madrid o 
Premio Galicia a Risco, e Casares cita a interesante lista de asistentes, segundo 
noticia de La Región: Otero Pedrayo, Fernández del Riego, Paz-Andrade, Ferro 
Couselo, Xosé Ramón e Fernández-Oxea, Álvaro Cunqueiro, Xaquín Loren-
zo, Celso Emilio e Leuter González Salgado. A única recompensa por parte 
do Réxime será a última hora a medalla de Afonso X, sufragada polo Centro 
Galego de Barcelona.

Uns anos despois, en 1984, cando se celebra o centenario do nacemento de 
Vicente Risco, Casares dedícalle en GRIAL un traballo que, dalgunha maneira, 
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vén completar o elaborado sobre o Otero Pedrayo e o Cenáculo de Ourense 
de 1976. Insiste Casares en iluminar a “etapa pregaleguista” do autor, sobre a 
que non existía máis información cá que quixo dar o propio Risco en “Nós, os 
inadaptados”. Para iso propón acudir a outros documentos e a outras colabora-
cións da prensa ourensá. A novidade é unha lectura máis detallada de El Miño, 
e un maior esforzo de contextualización do tratado nos artigos.

O remate da historia

Para o monográfico d’A Nosa Terra dedicado a Risco en 1993, Carlos Casares 
escribe “A tertulia de Vicente Risco”, onde acabará de contar o que non dixo 
en “O meu Castelao primeiro”. Por fin saberemos que os mozos que admiraron 
o álbum de Castelao na casa da rúa de San Domingos eran, ademais de Casa-
res, Arturo Lezcano, Acisclo Manzano, Xaime Quesada e Xosé Luís de Dios. 
Retomando o relato dos seus anos mozos en Santiago, volve a aquela ocasión 
en que, despois de saír dunha reunión política, lle conta a Salvador García- 
-Bodaño que vén de frecuentar o parladoiro de Risco en Ourense, e este dille 
que Risco é un traidor, así, sen carraxe, como algo normal e sabido. Daquela 
acode Casares a Ramón Piñeiro, que lle relata a traxectoria de Vicente Risco. 
Vénlle entón á memoria aquela vez que en Ourense lle pedira a Risco a Teoría 
do nacionalismo galego e este lle dera, nervioso, unha negativa que asemade 
era tamén unha especie de arrepentimento. Risco está xa moi enfermo, non 
pode falar con el, e é ese enigma o que impulsa a Casares a procurar os feitos 
en arquivos e hemerotecas:

 
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 ourensá nos anos cuarenta. 

(Casares 1993: 5) 

A historia que conta Casares ten, ademais, epílogo. Non me refiro agora á 
organización dun Congreso Vicente Risco en 1994, caracterizado pola plura-
lidade case exhaustiva e polo afloramento das tensións ideolóxicas e emocio-
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nais; nin ao labor de publicación da obra case completa de Risco en Galaxia. 
O epílogo está na novela de 1996 Deus sentado nun sillón azul, onde esconxura 
literariamente os terribles artigos de Risco durante a guerra e primeira pos-
guerra. En 1997, nunha entrevista para as páxinas culturais da revista Eco11, 
Casares aclárame o que a crítica di aqueles días e el quere rebater. Sirvan as 
súas interesantes palabras como peche do presente traballo:

Aínda que este señor se parece, non é Risco. Se eu tivese querido fa-

cer unha novela con Risco como personaxe, non sería como este. Risco era 

bondadoso, tiña un sentido moral evidente. Esta é a novela dun personaxe 

intelixente, pero sen humanidade. Isto é o que os diferencia claramente.

Que é o que leva a xente a dicir que o personaxe é Risco? Que se parece 

fisicamente e parécese na maneira de pensar sobre algunhas cousas […]. 

Incluso algunha xente di que algúns artigos que aparecen na novela son de 

Risco. Eu a iso podo contestar: e outros escribinos eu previamente. Están 

publicados co meu nome en La Voz de Galicia. Un personaxe literario sem-

pre se fai con material moi diverso e era inevitable que eu pensara en Risco 

á hora de facer o meu personaxe. Pero de aí a dicir que o personaxe é Risco, 

hai un treito importante. (Casares 1997)

11 A entrevista apareceu no número 69 de febreiro de 1997.
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Este ensaio quere ser en primeiro lugar un testemuño público de gratitude á 
figura de Carlos Casares non só polo labor editorial desenvolvido ao longo de 
bastantes anos, senón tamén pola creación dunha importantísima obra, narra-
tiva e ensaística, que se veu tronzada de socato —que non habería que agardar 
aínda de Carlos?— cando hai cinco anos nos deixou estando en plena madu-
rez. E en segundo lugar, unha proba da miña admiración pola feitura dunha 
novela que, malia o feitío aparentemente simple, demandou do seu autor un 
notable dominio da linguaxe e da sintaxe administrativas e grandes doses de 
saber narrativo.

O 21 de abril de 1987 os profesores Carlos Paulo Martínez Pereiro e Xosé 
María Dobarro Paz, convertidos aquel día en funcionarios censadores —que 

Universidade de Vigo

Xosé Luís Sánchez Ferraces

Os mortos daquel verán 
vinte anos despois
da súa publicación

Os dicionarios definen o substantivo ‘informe’ como o acto ou o efecto de 
informar, de dar a coñecer algo a alguén. Este traballo é iso: un informe, quérese 
dicir unha explicación, pero unha explicación detallada, razoada e esclarecedora 
de todos os compoñentes esenciais da novela Os mortos daquel verán. Enténdese 
por tales non só a estrutura narrativa senón tamén o título, a dedicatoria, a 
epígrafe e a propia historia, alicerzada neste caso sobre catro signos ideolóxicos 
—o pensamento dogmático, o fanatismo, a intolerancia e a violencia— que en 
forma de espiral recorrente sustentan boa parte da narrativa de Carlos Casares.
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non censores— da boa ou mala literatura, reuníronse, a pedimento da revista 
Luzes de Galiza, para redactar un informe sobre a novela Os mortos daquel 
verán, saída do prelo de Artes Gráficas Galicia apenas un mes antes, o 18 de 
marzo. Aínda que o informe1 di taxativamente no encabezamento que os auto-
res se reúnen “para ler e emitir xuízo”, estimo que o de ler debe ser un cazapo 
ou lapso. É certo que a novela non ten demasiadas páxinas —apenas alcanza as 
cento setenta— pero dificilmente podería ser lida, e sobre todo lida con aten-
ción, nun só día. A valoración final e definitiva da obra, feita polos anteditos 
profesores, está resumida neste parágrafo do informe:

Este funcionarado, en sesión de hoxe e en instancia non única, acor-

da ESTIMAR que Os mortos daquel verán de D. Carlos Casares Mouriño é 

unha excelente novela, equiparábel ás mellores da nosa literatura contem-

poránea e digna da maior atención pola sua capacidade de producir o pra-

cer da leitura. 

Hoxe, vinte anos despois, outro profesor, o que subscribe, tamén convertido 
en funcionario censador, ten a satisfacción de emitir un novo informe, neste 
caso non pedido, sen os considerandos, resultandos e clixés léxico-sintácticos 
da linguaxe administrativa, sobre a novela que, segundo o seu autor, formaba 
parte dun ciclo narrativo, dunha triloxía novelística, iniciada con Ilustrísima e 
rematada con Deus sentado nun sillón azul, sobre o pensamento dogmático, 
o fanatismo, a violencia e a intolerancia (Calvo 2003: 135). O autor deste novo 
informe opta por un discurso de teor expositivo para ir dando conta e razón 
dalgúns dos elementos que conforman a novela, desde o título ata a historia, 
pasando pola dedicatoria, a epígrafe e a estrutura narrativa.

Á altura do ano 1987 Carlos Casares non era un autor novel. Estaba na ma-
durez creativa e no seu haber relatador figuraban xa tanto novelas coma colec-
táneas de contos. Estreárase como escritor na revista Grial publicando en 1963 

1 Apareceu publicado no número 7 de Luzes de Galiza, verán de 1987: 44-45.
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o poema “Verbas de espranza para Rosalía” e catro relatos curtos en 1965, dos 
que tres pasarían logo a formar parte do seu primeiro libro de relatos, Vento fe-
rido, editado en 1967. Logo foron aparecendo a intervalos bastante irregulares 
A galiña azul (1968), Cambio en tres (1969), Xoguetes para un tempo prohibido 
(1975), Os escuros soños de Clío (1979), Ilustrísima (1980), O can Rin e o lobo 
Crispín (1983) e finalmente Os mortos daquel verán. Entremedias escribira ta-
mén unha das obras de teatro infantil máis representadas nos últimos anos, As 
laranxas máis laranxas de todas as laranxas (1973). Carlos Casares tiña cons-
ciencia de que non era un escritor demasiado prolífico e de que a súa obra na-
rrativa se ía publicando a intervalos desiguais. Dos dous feitos era consciente o 
escritor e para os dous tiña unha razón. Para explicar a sorprendente cadencia 
de aparición da súa obra, en 1976 dáballe a María del Carmen Parada, que 
o entrevistaba, esta xustificación:

Eu escribo moi lentamente, corrixo moito, ás veces un folio lévame tres 

ou catro horas, ou máis. É tremendo. Deste xeito resulta difícil escribir unha 

novela moi longa, pero non por falta de materia narrativa, poño por caso, 

que na miña novela está moi sintetizada, demasiado sintetizada, e ese é xa 

un defecto que me teñen indicado e que é certo, desde logo, sinón polo meu 

propio método. Para min unha novela longa é sobre todo un problema de 

tempo. Por eso mesmo, penso que non escribirei demasiadas novelas, dúas 

ou tres máis, por exemplo. (Parada 1976: 9)

Pasados vinte anos, e tamén nunha entrevista, volvía dar estas dúas res-
postas:

Toda a miña obra foi escrita a intervalos espaciados. Escribo con certa 

parsimonia e non me preocupa a carreira literaria. A literatura non debe ser 

a parte sustancial de ninguén.

Podía ter feito máis, pero a capacidade de dicir cousas dunha persoa é 

limitada. (Chao 1996: 5)
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E así cando Carlos Casares tiña corenta e seis anos e estaba no mellor da 
vida, chegoulle a vez a esta novela, obxecto do presente informe, que, como é 
lóxico, vai comezar polo título.

Título

É unha verdade, pero unha verdade a medias, que o título dunha obra, calquera 
que sexa a índole desta, anticipa unha posible clave interpretativa. No caso d’Os 
mortos daquel verán parece cumprirse esta afirmación. O lector que atopa na 
portada da novela estas catro palabras non sabe nin quen nin cantos son/foron 
eses mortos: se os dous dos que se fala na historia da ficción e que coñecemos 
tras a lectura da novela ou os centos que aquel mesmo verán foron aparecendo 
asasinados e tirados aquí e acolá, nas gabias, nos montes ou ao pé dos muros dos 
camposantos, vítimas dunha represión fanática, sistemática e desalmada. Tam-
pouco sabe a que verán se está a referir o texto narrativo, aínda que o presentador 
mostrativo aquel denota xa de primeiras un certo arredamento temporal. Moitos 
relatos adoitan levar como título un sintagma nominal simple ou complexo ao 
que o autor chega como resultado da partición dunha cláusula da que desapa-
receu como mínimo a forma verbal. Pola súa propia natureza, os títulos deste 
teor, ademais de seren formalmente deficientes, resultan incompletos desde un 
punto de vista informativo. Pero a perda de concreción semántica non invalida 
o feito de que o título sirva de presentación destacada de unha ou máis catego-
rías narrativas. No relato do que nos estamos ocupando, as categorías realzadas 
pero non concretadas, apuntadas pero non precisadas, son: a) uns personaxes: 
as vítimas dunha máis que probable tensión narrativa interna; e b) o tempo da 
historia. A lectura da novela desvélanos este —o verán é o de 1936— pero non 
de todo aquelas, as vítimas, porque, para min, Carlos Casares redactou de forma 
tan ardida, tan astuta, o núcleo do sintagma nominal que ningún procedemen-
to de descodificación, ningunha función desveladora lle permite ao lector, por 
sagaz que sexa, saber con certeza se os mortos salientados no título son só don 
Modesto Vilariño Dacal e don Abelardo Pampín González ou todas as vítimas 
do furacán falanxista de sangue e de terror que foron quedando ciscadas por 
toda Galicia, de norte a sur e de leste a oeste. 
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Dedicatoria

Traspasada a soleira do título, o lector atopa unha sucinta dedicatoria: “Para 
Montserrat Roig”. A dedicatoria constitúe nos tempos modernos un compo-
ñente facultativo. Inserido fóra do corpus narrativo, no plano estradiexético 
se usamos as palabras de Carlos Reis, este compoñente revela, de maneira cla-
ra ou velada segundo os casos, a concepción axiolóxica e histórico-social do 
autor no momento de iniciar a súa obra, de poñerse, como aquí, a novelar 
unha historia. Non sei cal puido ser o motivo polo que Carlos Casares lle de-
dicou esta novela a Montserrat Roig, pero non parece unha casualidade que 
o recoñecemento que sempre supón unha dedicatoria tivese, neste caso, por 
destinataria unha novelista e xornalista barcelonesa, cinco anos máis nova 
ca el, que non só vivía comprometida ata a medula coa cultura e coa lingua ca-
talá (toda a súa obra está escrita nesta lingua), senón que era tamén unha fir-
me defensora dos dereitos da muller e das ideas de esquerda. O maio francés 
de 1968 levouna a solicitar o ingreso no PSUC —Partit Socialista Unificat de 
Catalunya—, partido no que militou ata que, descontenta co funcionamento 
demasiado stalinista deste mesmo, o abandonou dous anos despois, en 1970. 
Cursou Filoloxía Románica na Universidade de Barcelona licenciándose en 
1968, e participou activamente na loita estudantil contra a ditadura de Fran-
co. Pola súa militancia política e polo seu activismo antifranquista foi detida 
varias veces. A escritora narrou as experiencias destas detencións en tres das 
súas novelas: Ramona adéu (1972), El temps de les cireres (1977) e L’hora violeta 
(1980). Se se repasa a biografía de Carlos Casares, os paralelismos vitais, cultu-
rais e político-ideolóxicos das dúas vidas son máis que notorios.

Epígrafe

E tras da dedicatoria, a epígrafe. Os dicionarios de narratoloxía dan o nome de 
epígrafe a todo texto, normalmente de pequena extensión, que se lle presenta 
ao lector antes de iniciar a narrativa propiamente dita; que aparece impreso 
case sempre cun tipo diferente de letra e que pertence as máis das veces a un 
escritor de recoñecida autoridade ou prestixio. É un compoñente facultativo, 
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igual cá dedicatoria. A epígrafe elixida por Carlos Casares para servir de pór-
tico da súa novela Os mortos daquel verán aparece incompleta e proclama: 
“A dor e o seu rostro ás veces innoble”. Está tomado dunha frase de Albert 
Camus (1964: 330) que di: “La douleur et son visage ignoble parfois. Mais il 
faut y rester et en vivre pour payer le prix”. Trátase, pois, dunha epígrafe aló-
grafa que, coma tal, desempeña, esencialmente, dúas funcións. A primeira é 
unha función reverencial e asemade ideolóxica, porque a epígrafe, ademais 
de privilexiar un escritor cun claro ascendente sobre quen o cita, esboza co 
nome de tal escritor, polo menos teoricamente, unha certa orientación ideo-
lóxica. Carlos Casares recoñeceu varias veces que un dos autores máis lidos e 
admirados por el foi o novelista, ensaísta e dramaturgo francés Albert Camus, 
premio Nobel de literatura en 1957, a quen lle debemos pensamentos tan pro-
fundos e reveladores como: “Toda forma de desprezo, se intervén en política, 
prepara ou instaura o fascismo”; “O artista debe estar sempre con aqueles que 
padecen a historia, non cos que a fan”; “A integridade non ten necesidade de 
regras”; “Se o home fracasa en conciliar a xustiza e a liberdade, fracasa en todo”; 
“A tiranía totalitaria non se edifica sobre as virtudes dos totalitarios senón sobre 
as faltas dos demócratas” ou “Se o mundo fose claro, a arte non existiría”. Era tal 
a admiración que Casares sentía por Camus que non só o consideraba un dos 
seus autores favoritos en prosa xunto a Pla, Stendhal, Dostoiewski e Dickens, 
senón tamén o seu único heroe da vida real. Para corroborar estas afirmacións 
non temos máis que ler as respostas ao cuestionario Proust aparecidas no suple-
mento “Cultura” de Faro de Vigo, correspondente ao 11 de novembro de 1984. 
Algunhas obras de Camus como A peste, A caída ou O estranxeiro marcaron 
profundamente a Carlos desde o punto de vista da sensibilidade humana (Cal-
vo 2003: 121).

A segunda función é simplemente temática. Coa cita o autor adianta algún 
elemento da historia que o lector poderá ver corroborado a posteriori na súa 
lectura. Non cabe dúbida de que ese elemento é a dor física e psicolóxica da 
morte e a contracción espasmódica, innobre, gravada no rostro de todo ser 
que morreu de morte dada, e máis se foi dada co rancor, coa crueldade e coa 
máis inhumana das sañas posibles. E, entrando na novela, velaí está a refe-
rencia ao estado do rostro do segundo asasinado que figura no informe final 
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remitido polo funcionario á Xefatura. A descrición demorada e minuciosa do 
rostro de don Abelardo Pampín González —poñémoslle o don porque o fun-
cionario raramente llo apón— resulta arrepiante tanto pola infinita crueldade 
que transmite como polo escrupuloso detallismo profesional —recordemos que 
foi o propio funcionario quen atopou o cadáver— co que está feita. Leámola, 
aínda que sexa un pouco longa, porque paga a pena:

[…] foi precisamente nesa aira, cando o funcionario que suscribe compro-

baba de preto unha das rodeiras que pasaban por detrás do penedo antes 

mencionado, onde descubriu, en posición de decúbito supino, o corpo dun 

home duns vinteoito anos, co rostro completamente destruído e deforma-

do por varios disparos, o máis aparatoso dos cales, con penetración proba-

ble pola zona occipital, tiña saída á altura do arco ciliar dereito, con perda 

de ma sa encefálica e explosión do globo ocular do mesmo lado, mentres 

que na zo na frontal, un tiro preciso, feito quizais despois de que o corpo 

estivese xa inerte e tendido no chan, lle deixou o buraco exacto e limpo 

dunha bala.

Iniciadas no momento as dilixencias destinadas a establecer a correc-

ta identificación do cadáver, o funcionario que suscribe atopouse coa di-

ficultade derivada do estado que en primeira instancia aquel presentaba, 

co rostro deformado non só polos destrozos ocasionados polo impacto e 

a traxectoria dos proxectís, senón tamén por unha acción posterior, segu-

ramente intencionada, que consistiu en pasar coas rodas do vehículo sobre 

a parte do corpo comprendida entre o tercio superior do peito e o maxilar 

da víctima; o cal lle confería unha aparencia mongoloide, cunha hipertrofia 

mecánica da parte da cabeza situada por riba da liña que une o lóbulo da 

orella dereita co extremo inferior do apéndice nasal, que aparecía desmesu-

radamente inchado e confundido co labio superior, como se ámbolos dous 

formasen un único órgano, anatomicamente semellante ó fuciño dun boi… 

(Os mortos: 166-167).

Velaquí a radiografía do rostro innobre dunha vítima do fanatismo polí-
tico-ideolóxico falanxista nos primeiros meses da guerra civil. Velaquí a des-
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crición dun dos posibles rostros innobres da dor anunciados na epígrafe que 
precede o texto narrativo.

O texto narrativo

O texto d’Os mortos daquel verán está formado por unha serie de informes —dez, 
en total— que un funcionario dunha dependencia policial (aparentemente quen 
os redacta parece ser sempre o mesmo) lle vai enviando durante os meses de agos-
to e setembro de 1936 á súa Xefatura, tras recibir inicialmente a orde de ampliar 
referencias sobre unha rede ou organización clandestina que a base de rumores 
incesantes, de ruxerruxes permanentes, intenta destruír, nos días inmediatamente 
posteriores ao golpe de estado de 1936 contra a República, a honra de determina-
das persoas coñecidas pola súa “boa conducta” e “polo seu entusiasmo, adhesión e 
axuda á nova causa”. A dependencia policial está situada nunha vila galega e todo 
leva a supoñer que se trata de Xinzo de Limia. Na contorna da vila, concretamente 
nun camiño do Campo das Poldras, aparecera morto, coa cabeza esnaquizada, na 
mañá do 21 de xullo, o boticario don Modesto Vilariño Dacal. Pero esta morte 
non mereceu, ao que parece, a máis mínima investigación policial. O lector ten a 
impresión xa des de as primeiras páxinas que se lle está escamoteando algo. Ofi-
cialmente, quérese dicir para a policía e para as novas autoridades, tratábase dun 
accidente, non dun crime, pero non hai que ser un lince para saber —e daquela 
sabíao de sobra, por desgraza, moita xente— que a palabra accidente era e é o vo-
cábulo encubridor que usaban e usan habitualmente as forzas policíaco-represivas 
de todas as ditaduras para velar, tapar, encubrir un asasinato político. Extraofi-
cialmente, algúns dos traballadores da Fábrica (así con maiúscula e sen nome) 
que participaron en todas as reivindicacións obreiras durante a República, que 
dirixiron o comité revolucionario na folga xeral de 1935, e que seguen libres, pero 
fuxidos, despois do 18 de xullo, pensan que don Modesto Vilariño foi asasinado 
ou mandado asasinar polo dono da Fábrica, don Andrés Fuentes Iglesias. Por iso, 
á mentira político-oficial do accidente opoñen o remusmús do “paseo”, o rumor 
do crime e do criminal. A identificar e desenmascarar as persoas que isto andan 
afirmando vai dirixido o escrito que a Xefatura lle remite o 5 de agosto á depen-
dencia policial antes mencionada. Comezan as dilixencias, empeza o relato.
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O narrador

A partir deste momento, o autor da novela dálle a palabra a un funcionario da 
dependencia, presumiblemente o de máis rango2, e convérteo en narrador único 
de todas as dilixencias practicadas, de toda a investigación. Aínda que se escoi-
tan moitas outras palabras na novela, todas chegan teórica e practicamente fil-
tradas pola palabra do funcionario. A verdade oral dos demais personaxes devén 
nunha verdade peneirada, porque o punto de vista narrativo é, en palabras de 
Gianni Turchetta, “un dispositivo che regola il flusso delle informazioni dal testo 
al lettore, una specie di valvola o di rubinetto. L’attenzione del lettore è inevita-
bilmente vincolata in modo rigido alla posizione e all’apertura del dispositivo 
testuale che definiamo ‘punto de vista’” (Turchetta 1999: 11). Por medio deste 
narrador o lector coñece as opinións de todas as testemuñas ás que se lles vai 
tomando declaración, quer por propia iniciativa da dependencia, é dicir, do fun-
cionario ou funcionarios, quer por indicación da Xefatura. Esta persoa interpos-
ta que é o funcionario debería ser teoricamente un narrador neutro, imparcial 
—feito bastante común, por outra parte, nos relatos de Casares—, pero de feito, 
polo menos desde un punto de vista lingüístico, non resulta un narrador de todo 
fiable, xa que esporadicamente fai alarde de certos cultismos que pon en boca 
dos declarantes e que non parecen para nada propios do nivel cultural. O uso 
do adxectivo acrisolado por un zapateiro é un dos numerosos exemplos que se 
poderían aducir como proba. Nun momento da súa declaración (informe I) don 
Avelino López Furelos, que así se chama o zapateiro, di:

[…] había en cambio entre os que non tiñan trato nin con el nin coas súas 

reticencias sospeitosas nalgúns casos e adhesións entusiasmadas noutros, 

quérese dicir adhesións á opinión de que aquel estaba complicado dalgún 

xeito, quizais máis ben como inductor ou cómplice que como executor di-

2 Nalgún dos interrogatorios practicados, curiosamente no de Abelardo Pampín Iglesias, 
detido pola Garda Civil o 29 de xullo, interveñen varios funcionarios (Os mortos: 30).
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recto e inmediato; citando a continuación o denunciante a modo de exem-

plo entre os primeiros a don Celestino Tejada Sabucedo, do comercio e 

amigo íntimo do señor Fuentes Iglesias, ó cal se refería dicindo que fora 

sempre cabaleiro acrisolado, tal como el podía testemuñar desde o ano mil 

novecentos vintenove… (Os mortos: 18).

Está claro, pois, que non se trata dun narrador obxectivo, escrupulosamente 
neutral desde un punto de vista informativo, pero quizais Carlos Casares tam-
pouco pretendeu que o fose. No seu foro interno sabía que toda neutralidade 
é relativa e así llo manifestara a Nacho Chao nunha entrevista que publicou El 
Mundo o 14 de abril de 1996. Falando do narrador neutro afirmaba: “É bastante 
xeral nos meus libros. É unha maneira de non caer en maniqueísmos, aínda 
que toda neutralidade é relativa” (Chao 1996: 5).

Para o lector, ese narrador non ten unha personalidade. Por non ter nin 
nome ten. Agóchase baixo múltiples fórmulas que se reproducen de xeito rei-
terativo nos distintos informes. No informe número 4 aparecen estas autorrefe-
rencias: “o funcionario instrutor asinante” (p. 63); “o funcionario que suscribe” 
(p. 65); “o funcionario asinante” (p. 77); “o funcionario informante” (p. 64); e “o 
funcionario relatante” (p. 64). Estas dúas últimas fórmulas reflicten textual e 
conscientemente o que si ten o narrador-funcionario: ten a misión de transcribir 
o que afirman cantos son chamados a declarar na causa aberta, e completar esa 
transcrición ou con precisións relativas á elaboración dos propios informes (a 
precariedade de medios humanos da dependencia; as deplorables circunstan-
cias materiais nas que ten que instruír as dilixencias informativas ordenadas; a 
pouca disposición da poboación a colaborar “coas autoridades que recentemente 
se fixeron cargo do goberno e a administración civil e militar da vila”, etc.) ou 
coa narración dalgún aspecto importante para a causa, resultante da súa propia 
investigación, como é o achado do corpo de Abelardo Pampín.

A estrutura narrativa

Entender por estrutura dunha novela a maneira como aparecen dispostas ou 
colocadas dentro dela as distintas unidades narrativas que a compoñen é ad-
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mitir que unha configuración novelesca pode equivaler unhas veces a deseño 
ou forma; outras, a sucesión ou ritmo; e outras, a ambas as dúas cousas, é dicir, 
a unha ordenación espazo-temporal (Baquero Goyanes 1970: 19). A progresión 
do tempo discursivo e da historia relatada foi o eixe estruturador da denomi-
nada novela clásica. Por iso, entre os diversos capítulos e a secuencia temporal 
adoitaba haber un axuste perfecto ou case perfecto. En cambio, a no vela mo-
derna, e sobre todo a novela máis contemporánea, non se atén, polo xeral, nin 
a unha composición lineal e ordenada desde un punto de vista cronolóxico 
nin a un movemento narrativo progresivo; está escrita cuns parámetros de 
orde temporal opostos nos que o tempo do discurso raras veces acompaña o 
tempo da historia. De aí o vaivén ou mesmo a desorde temporal coa que hoxe 
en día pode presentarse este tipo de novela.

Que modelo organizativo tivo en conta Carlos Casares para escribir Os 
mortos daquel verán? Cal é a estrutura desta obra narrativa? Nunha lectura 
rápida da novela o lector medio pode ter a impresión de que todos os infor-
mes remitidos desde a dependencia policial á Xefatura, como contestación a 
escritos ou requirimentos enviados desde esta, van aparecendo sen alterar para 
nada a orde temporal da súa redacción. Así parece suceder, en efecto, con nove 
informes3, pero hai un que altera esta disposición. O autor, auténtico respon-
sable da estrutura novelesca, desprazou de sitio, eu diría que á mantenta e as-
tutamente, o informe que contén as declaracións do dono da Fábrica para que 
formase unha das dúas unidades narrativas centrais, a quinta, e que ocupase o 
meridiano literal do libro. Ese informe achega dúas referencias temporais que 
lle permiten a un lector atento deducir de forma aproximada cando puido ser 
redactado polo funcionario actuante. A primeira referencia fala “do pasado 
día catro dos correntes” —data do escrito enviado desde a Xefatura no que se 
indica a conveniencia de lle tomar declaración a don Andrés Fuentes Iglesias. 
A segunda menciona: “o pasado día seis do mes de agosto que corre”. Esta 

3 Algúns informes non levan referencia ningunha, nin exacta nin aproximada, de cando se 
redactaron; son os que conforman as unidades II, IV, VIII e IX.
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corresponde ao día no que o funcionario levou a cabo o encargo recibido. Xa 
que logo, parece bastante lóxico pensar que, aínda que o funcionario retrasase 
a redacción do informe dous ou tres días —e non parece ese o caso porque se 
trata dun funcionario dilixente—, este escrito debería preceder nunha estrutu-
ra cronolóxica secuencial ao informe número 1 que comeza así:

En relación co último escrito desa xefatura, de data do cinco de agosto 

que corre, no que se solicita se amplíen referencias respecto da rede ou or-

ganización encargada de facer circular rumores tendentes a destruír a honra 

de determinadas persoas de boa conducta e coñecidas polo seu entusiasmo, 

adhesión e axuda á nova causa… (Os mortos: 11).

Carlos Casares trocou mínima pero simbolicamente a orde lóxica que pre-
side toda a novela para colocar no medio e medio desta o interrogatorio do 
industrial e salientar así a actuación e/ou a responsabilidade deste personaxe 
en todo o desenvolvemento da historia, brutal, cruel, desalmada, que se nos 
conta, non só no inicio dela —o “paseo” de don Modesto Vilariño Dacal— se-
nón tamén no seu final, co asasinato de don Abelardo Pampín González, alias 
Iscariote, un subversivo —así se refiren a el frecuentemente os informes poli-
ciais—, un obreiro que traballara na Fábrica desde os once anos, que liderara 
as reivindicacións obreiras durante os anos republicanos e que, con outros, 
o acusaba de acabar coa vida do boticario da Praza Maior. O industrial está 
situado no verdadeiro centro da novela porque el é o verdadeiro centro dunha 
estratexia criminal que se impuxo como tarefa a eliminación física de xentes de 
desorde que perseguían “a abolición da propiedade, a supresión da relixión e 
da moral e o triunfo do colectivismo socialista” (Os mortos: 80). Esta pequena 
alteración temporal resulta máis reveladora aínda por saber que para o autor 
da novela o tempo, en calquera tipo de relato, era condición, non protagonista. 
No artigo “Os meus avós e a literatura”, recollido no libro Un país de palabras, 
escribía Carlos Casares:

É esa a razón de que nos meus contos e novelas o tempo careza de sor-

presas e non se complique xamais, dado que a función que lle corresponde 
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no relato é sempre subsidiaria doutros elementos que si teñen a categoría 

de feitos principais. En términos técnicos considérome un narrador lineal, 

o que non ten para min outro significado que o puramente instrumental, 

nunca o dun valor estético de tipo estrutural. Que unha historia se conte 

de forma deliberadamente caótica ou desordenada, ou que pola contra sexa 

exposta dun modo semellante a como adoitan ocorrer os acontecementos 

no mundo exterior, rexidos pola orde convencional do reloxo, das estacións 

naturais ou dos ciclos biolóxicos, carece de relevancia desde o punto de vista 

artístico (Casares 2006: 142). 

Cada informe parece constituír, en certo sentido, unha unidade autónoma 
en relación á totalidade, pero é unha autonomía relativa, xa que todos os infor-
mes da novela están conectados por medio de factores de redundancia como 
poden ser, entre outros, o funcionario actuante nos interrogatorios e algunhas 
das preguntas feitas nos mesmos. Este último factor propicia que Os mortos 
daquel verán se converta nunha narración multivisional. Varios acontecemen-
tos son narrados e interpretados por personaxes diversos. Cada un deles dá 
unicamente a interpretación que lle é posible dar ou quere dar, pero os dis-
tintos declarantes achegan datos que van complementando o coñecemento 
dos feitos investigados ou a maneira de pensar e ser de amigos e adversarios. 
A historia avanza e recúa constantemente por mor dos interrogantes que teñen 
que responder cantas persoas son chamadas a declarar.

Sorprende a relativa homoxeneidade na extensión que presentan os informes 
e, en consecuencia, as unidades narrativas da novela. Quitando dúas, a VI e a 
X, que son un pouco máis pequenas, coas outras oito, e tomadas catro a catro, 
pódense facer dous grupos que coinciden exactamente na súa extensión: catorce 
páxinas nas unidades I, IV, VII e VIII; e dezaseis nas unidades II, III, V e IX.

En esquema, a extensión e a sintagmática secuencial das unidades d’Os 
mortos daquel verán son as seguintes:

I. (14 páxinas). Informe que recolle a denuncia presentada por Avelino Ló-
pez Furelos, xastre, e as súas declaracións posteriores na dependencia 
policial. Denuncia que un home que vive na rúa de Peligros anda a dicir 
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que o boticario non morreu de accidente senón de morte violenta ou 
matada, e que o matara, ou polo menos o mandara matar, Andrés Fuen-
tes Iglesias.

II. (16 páxinas). Informe que contén as respostas dadas por Abelardo Pam-
pín González, alias Iscariote, nado o 24 de marzo de 1907, no interrogato-
rio efectuado despois da súa detención. É sospeitoso dos seguintes crimes 
—así son tipificadas pola policía as accións que a seguir se expoñen— : 
1) participación activa e principal nos sucesos da procesión da Virxe do 
Carme, en 1932; 2) participación activa, aínda que encuberta, nos actos 
que culminaron coa profanación da igrexa parroquial na madrugada 
do 17 de abril de 1931, sendo o inculpado indutor e cómplice moral do 
grupo que actuou vandalicamente no templo; 3) participación impor-
tante e destacada na Folga Xeral Revolucionaria en novembro de 1935; 
4) actuación durante as sesións celebradas pola Comisión Investigadora 
do Milagre; 5) propagación de rumores que fan responsable, directa ou 
indirectamente, da morte do boticario ao dono da fábrica.

III. (16 páxinas). Informe co testemuño de Bernaldo Pérez Seara, cura pá-
rroco da vila. Declara na casa parroquial, é dicir no propio domicilio, por 
iniciativa persoal do funcionario encargado de lle deducir testemuño, “en 
atención á superior dignidade por aquel ostentada”. As dilixencias practí-
canse en dúas sesións: a primeira de 12 a 15, hora na que se interrompeu 
“por vontade expresa” do párroco, “para non alterar os seus costumes en 
materia de restauración alimentaria”; a segunda de 17 a 19. Entre outras 
cousas, declara que se fixo cargo da parroquia catorce anos antes, o 16 de 
outubro de 1922, logo da obtención do número un no concurso corres-
pondente.

IV. (14 páxinas). Informe que transmite o interrogatorio de Anunciata Ro-
mero Figueirido, coñecida tamén polo nome da Vidente. É a rapaza que 
se puxo a dar berros na novena da Virxe do Carme de 1934.

V. (16 páxinas). Informe co testemuño de Andrés Fuentes Iglesias, dono da 
Fábrica, de 62 anos, casado, natural e veciño da localidade.

VI. (16 páxinas). Informe da conversa mantida polo funcionario con Rosa Lo-
renzo Sulleiro, de 60 anos, natural e veciña da vila, esposa do industrial An-
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drés Fuentes Iglesias. Cando se produciu a folga xeral revolucionaria, sufriu 
un ataque ao corazón polo desgusto de ver que a fábrica se esfarelaba por 
culpa do porcoteixo, do merdaseca do seu home, tirado da miseria e conver-
tido en señorito por ela (os adxectivos de porcoteixo e merdaseca outórgallos 
Abelardo Pampín cando é interrogado). Declara que as calumnias levanta-
das contra o seu home lle foron sopradas interesadamente a Abelardo Pam-
pín, porque este é incapaz de inventar cousas semellantes. 

VII. (13 páxinas). Informe do interrogatorio de Isolino Madarro Fernández, 
de 43 anos, natural de Gomesende e veciño da localidade, pai de cinco 
fillos, capataz da Fábrica. É o encargado de negociar directamente cos 
revolucionarios o desexo de Rosa Lorenzo Sulleiro de ser sacramentada.

VIII. (14 páxinas). Informe sobre o testemuño do Ciudadano Peseta, de 29 anos, 
casado e con familia, presidente do comité revolucionario e actualmente 
encarcerado na antiga fábrica de Ubaldo García López. Pola declaración 
de Anunciata Romero sábese que se chama Antonio Pérez Cid. 

IX. (16 páxinas). Informe que recolle as declaracións de Isidoro Couto Sote-
lo, presidente da Comisión Investigadora do Milagre.

X. (11 páxinas). Informe sobre as circunstancias que rodearon a desapa-
rición de Abelardo Pampín González do convento onde estaba detido 
—digo desa parición e non fuga como astutamente sostén a Xefatura— 
e posterior aparición do seu cadáver. Complétase coa importantísima 
información proporcionada por Anselmo Vidal Dafonte, labrador, de 
35 anos, veciño do lugar de Zapeaus, distante dúas leguas da vila, e as 
respostas que o seu cuñado, Florencio Suárez Naveira, deu cando foi in-
terrogado.

En definitiva, Os mortos daquel verán ten unha clara estrutura temporal lineal, 
minimamente alterada, de índole acumulativa, á que se superpón unha estrutura 
circular máis difícil de detectar. Esta aparece cando un escritor consegue dal-
gunha maneira nun relato enlazar ou empatar o final co principio mediante unha 
repetición deste naquel. A repetición non ten que ser necesariamente verbal; 
pode ser temática, e esta incluso, ao non ter que ser obrigatoriamente mimé-
tica, pode abrollar disimulada con algunha variante. Creo que Carlos Casares tivo 
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en conta este esquema ao escribir a súa novela, porque o remate e o inicio dela 
aparecen conectados por unha variante textual —o encabezamento das unidades 
narrativas inicial e final é case igual— e mais por unha variante temática.

Tocante á primeira, o encabezamento das unidades narrativas inicial e final é 
case idéntico. A primeira unidade comeza así: “En relación co último escrito desa 
xefatura, de data do cinco de agosto que corre, no que se solicita se amplíen refe-
rencias respecto da rede ou organización” (Os mortos: 11). E este é o encabezamen-
to da última: “En relación co escrito desa xefatura, de data do día vintetrés do mes 
de setembro que corre, no que se solicita se amplíen por escrito datos referentes á 
noticia” (Os mortos: 157).

En relación coa segunda, o “paseo” do sindicalista imítalle en tantas cousas ao 
asasinato do boticario que a lectura do segundo crime acaba por esclarecer o pri-
meiro. A coincidencia máis notoria é a do grupo criminal. Aínda que se descoñece 
a identidade dos integrantes da brigada que acaba asañadamente coa vida do an-
tigo obreiro da fábrica, o autor vai deixando leves pegadas textuais: o número de 
compoñentes (seis ou sete); o seu xeito de proceder (con alboroto); a hora da saca 
(contra á media noite); o vehículo utilizado (aínda que son dous autos diferen-
tes, un Ford negro e unha camioneta branca, ambos os dous pertencen ao señor 
Fuentes Iglesias4), etc. para que o lector poida concluír que é a mesma brigada que, 

4 O mestre nacional, don Rudesindo Arias Reaguda, dille ao zapateiro, Avelino López Fu-
relos, que lle contaran que “as rodas do Ford negro do señor Fuentes Iglesias estaban 
aínda marcadas no lugar do crime o mesmo vinteún pola mañá, e que alguén se encargara 
de borralas despois” (Os mortos: 21).
O funcionario, no informe final, escribe que Florencio Suárez Naviera lle contou que 
se sorprendeu cando o suxeito que parecía mandar no grupo e que “vestía mono azul e 
levaba gorra na cabeza o conduciu cara á camioneta branca que agardaba a uns metros de 
alí” (Os mortos: 164). Esta camioneta é a mesma que Antonio Pérez Cid, alias Ciudadano 
Peseta, identificara na súa declaración ao dicir que fora o señor Fuentes Iglesias “quen se 
presentara no domicilio do declarante na madrugada do día vintecatro de xullo próximo 
pasado, armado con pistola e acompañado dunha tropa de non menos de dez homes que 
o detiveron e introduciron na camioneta branca da Fábrica e o conduciron ó Campo da 
Ladeira, onde foron interceptados por individuos de uniforme militar que se fixeron car-
go del e o trasladaron ata o lugar que no día de hoxe ocupa o destacamento provisional 
destinado nesta praza” (Os mortos: 127).
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practicamente dous meses antes, fixera igual coa vida do boticario. Comprobémo-
lo. No seu primeiro informe, o funcionario escribe:

Como exemplo dos veciños que sospeitaban ou aseguraban a culpabili-

dade do señor Fuentes Iglesias, citou en primeira instancia o denunciante a 

don Rudesindo Arias Peaguda, mestre nacional, o cal aseguraba que a el lle 

contara quen o sabía que a véspera do día de autos, quérese dicir o pasado 

día vinte, despois da concentración nocturna na Praza Maior5, viran a don 

Andrés Fuentes Iglesias na compaña do capataz da Fábrica e outros tres ou 

catro individuos non identificados, nos arredores da botica, sinalando co 

dedo cara ó local e penetrando despois no seu interior para armar un ba-

rullo de palabras que non se oían, pero que se podían adiviñar a través dos 

vidros da porta polos xestos da cara e os movementos alporizados de puños 

e mans (Os mortos: 21).

No informe final —último, pero non derradeiro6—, que recolle a informa-
ción proporcionada por Anselmo Vidal Dafonte respecto dun grupo ao que 
ás cinco da madrugada do 23 de setembro escoitou falar de algo relacionado 
cunha morte, o funcionario comunícalles aos seus superiores esta sospeita do 
declarante:

5 Abelardo Pampín di na súa declaración: “todo o mundo sabía que o señor Fuentes Igle-
sias tiña gardado no seu despacho, ben á vista de todos e metido nunca caixa de cristal, un 
puro habano para ser fumado desde o balcón do concello o día que caera a República; e 
que ese habano llo vira fumar o pobo enteiro o pasado día vinte pola noite, cando se fixo 
a concentración na Praza Maior e el falou desde o balcón” (Os mortos: 32).
Cando o funcionario lles comunica por escrito aos seus superiores os pormenores da des-
aparición de Abelardo Pampín di que esta se produciu entre as vinte e tres horas e quince 
minutos aproximadamente do día 22 de setembro e as seis horas da mañá do 23

6 Na parte final do último informe o responsable deste advírtelle á Xefatura que hai unha 
alta porcentaxe de probabilidades, por unha serie de sospeitas aínda non confirmadas, de 
que o cadáver atopado por el sexa o de Abelardo Pampín Iglesias, e anuncia a redacción 
doutro informe “sobre a estimación que o funcionario dicente poida facer de determina-
dos feitos e conductas individuais non esclarecidos” (Os mortos: 168). 
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[...] que o número non debía pasar de cinco ou seis persoas, a pesar do 

escándalo que armaban, aínda que tal vez puidesen ser algúns máis, pois 

polo ruído do motor tiña para si que o auto de que se servían non era dos 

chamados particulares, senón camión ou camioneta (Os mortos: 161).

A historia: tempo real e tempo evocado

O tempo transcorrido desde que comeza a novela ata que remata é exactamen-
te un mes e medio. Está delimitado con absoluta precisión por dúas marcas 
temporais que son o 8 de agosto de 1936, día no que o funcionario redacta 
o primeiro informe, e o 23 de setembro, en que por escrito lle comunica á 
súa xefatura orgánica as posibles circunstancias nas que desapareceu Abelar-
do Pampín e os pormenores do seu dramático achado nunha aira. O tempo 
evocado, así e todo, é moitísimo maior. Ao longo de nove informes —polas 
razóns que hai un pouco se deron o último non conta— o lector está perma-
nentemente recuando no tempo. Trátase dunha retrospección subxectiva de 
tipo rememorativo na que distintos personaxes, de todas as clases e condicións 
—o xastre, Avelino López Furelos; os dirixentes obreiros Abelardo Pampín e 
Antonio Pérez Cid; o cura párroco Bernaldo Pérez; o dono da Fábrica, An-
drés Fuentes, e a súa muller, Rosa Lorenzo; o capataz da Fábrica, Isolino Ma-
darro; a moza Anunciata Romero, e o Presidente da Comisión Investigadora 
do Milagre, Isidoro Couto—, acosados polas preguntas dun/s funcionario/s, 
reconstrúen unha parte do seu pasado próximo, fundamentalmente os anos 
que van de 1931 ata 1936, e digo fundamentalmente porque o señor cura pá-
rroco, de forma excepcional, leva o seu testemuño ata 1922, ano, segundo el, 
da súa entrada triunfal na parroquia. Esta constante activación da memoria 
de todos cantos foron citados vai dirixida a analizar desde distintos puntos de 
vista, entre outros dous importantes feitos acontecidos na vila durante os anos 
republicanos, e tamén a patentizar as estreitas conexións entre o tempo ido e as 
liñas de forza temáticas que enmarcan o relato. Eses feitos son:

1. A desfeita da procesión da Virxe do Carme, en 1932. Rememórase nas 
unidades II (p. 34), III (p. 57), VI (p. 68) e VIII (p. 133).
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2. A folga xeral revolucionaria, en novembro de 1935, que durou sete días. 
Fálase dela nas unidades narrativas I (pp. 12, 14), II (p. 29), III (p. 59), 
V (p. 92), VI (p. 104) e VIII (p. 131).

Aínda que Carlos Casares afirmou que o marco ambiental desta novela 
eran os días anteriores e iniciais da guerra (Calvo 2003: 135), teño para min 
que máis acertado sería falar dos seis anos anteriores ao golpe de estado e dos 
primeiros días do enfrontamento militar e civil que seguiu a este. Antoni Jut-
glar escribía en 1973:

Dividida abiertamente la sociedad española en dos sectores definitiva-

mente opuestos (agrupados en torno a los antagónicos slogans de “orden” 

y “revolución”), la II República —teóricamente régimen intelectual, doctri-

nario y pequeño-burgués— había de iniciar una serie de cruciales discusio-

nes en torno a una serie de cuestiones capitales y sumamente delicadas: la 

propiedad, la religión, el sentido de España, el papel del ejército, etc. En este 

ambiente se dibujaron toda clase de manifestaciones optimistas, pesimistas, 

extemporáneas, sentimentales, místicas, etc., que van desde la archifamo-

sa “España ha dejado de ser católica” al intelectualmente significativo “¡No 

es eso!” de Ortega, etc. Rápidamente, los hitos fueron superándose nega-

tivamente, dirigiendo a España hacia una perspectiva trágica de combate 

abierto. Así, paralelamente al auge de misticismos revolucionarios, faltos de 

reflexión y serenidad, otros sectores se olvidaban “de los principios socioló-

gicos de que todo malestar social responde a una defectuosa conformación 

de las estructuras”, insertándose conservadoramente en unas posiciones 

cerradas a ultranza. Casi insensiblemente, según he señalado en otro lu-

gar, “los acontecimientos fueron precipitándose sin orden ni concierto. La 

demagogia y el temor eran los señores reales de la situación. Y ante tales 

perspectivas a nadie puede extrañar el planteamiento decisivo de julio de 

1936” (Jutglar 1973: 248).

O sector da sociedade que Antoni Jutglar agrupa de forma un tanto simplis-
ta baixo o slogan de “revolución” —máis acertado sería, creo eu, falar de cam-
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bio e revolución, porque dentro deste sector hai intereses diferentes— aparece 
representado principalmente na novela por algúns integrantes da clase obreira, 
como Abelardo Pampín Iglesias, alias Iscariote; Honorato Arnoso Pinal, alias 
O Caralladas; Rafael Nogueira Codesido, tesoureiro do sindicato; Antonio Pé-
rez Cid, alias Ciudadano Peseta; Inocencio Fernández Fernández; ou Luís Ca-
sas Calafate, que na procesión da Virxe do Carme de 1932 recibiu do industrial 
un par de culatazos que lle ocasionaron feridas abertas durante tres meses; 
e secundariamente por compoñentes da pequena burguesía, como Modesto 
Vilariño Dacal, boticario, ou Francisco Moreira Aldunate, comerciante, que 
secunda a folga pechando o seu negocio. Este sector combate radicalmente, 
quérese dicir desde a súa raíz, non só o sistema económico e a estrutura social 
da España dos anos trinta, senón tamén, e ás veces de forma iconoclasta, a éti-
ca burguesa e a moral relixiosa imperantes. Por iso turba e mete tanto medo a 
súa crítica e a súa loita. No fondo, este sector está a propoñer unha concepción 
distinta do home, do mundo e da historia.

O outro sector, o da orde establecida, agrupa n’Os mortos daquel verán a 
Igrexa Católica e a burguesía industrial, personificadas respectivamente por 
Bernaldo Pérez Seara, o señor cura párroco da vila, e por Andrés Fuentes Igle-
sias, o dono da Fábrica. O propio destes grupos —e tamén doutros que non 
están na novela— é negar un futuro radicalmente mellor, propoñer a resigna-
ción, empurrar cara ao fatalismo, facer mofa do cambio e mais da revolución, 
como se se tratase dun romanticismo inxenuo, e, cando lle ve as orellas ao 
lobo revolucionario, tornarse contrarrevolución, volverse fascismo, intentar 
un estado-policía represivo. Tense dito que nas guerras civís, a represión que 
segue á declaración de guerra é, frecuentemente, máis atroz ca os propios com-
bates. Remito aos lectores á novela e aos mortos daquel verán, daquel inverno, 
daquel…
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O Simposio Internacional Carlos Casares celebrouse na cidade de Ourense 

durante os días 13, 14 e 15 de decembro de 2007 nas dependencias da 

Universidade de Vigo - Campus de Ourense e do Liceo de Ourense, e 

foi patrocinado polas seguintes entidades:


