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LIBROS Número especial con motivo do aniversario do falecemento de
Carlos Casares. Inclúe: reportaxes, reseñas, tribunas e textos do autor_
Julio Camba, a intelixencia do idioma
TEATRO A obra “Yo, el heredero” chega aos teatros galegos
ARTE Provocación no MARCO de Vigo
ARQUITECTURA O centro “Ágora” abre as súas portas na Coruña

10 anos sen Carlos Casares

Especial Carlos Casares: o escritor
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Nesta imaxe,
Casares escribe a
bordo do barco
de Kristina Berg.
En portada, unha
fotografía na que
aparece o
escritor coa súa
dona e o seu
cuñado, o
fotógrafo sueco
Stewen Quigly

O sol daquel verán
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Aos dez anos do seu
pasamento, queda no
recordo o sorriso ao que
tanto nos tiña afeito
Por Manolo do Río

V

iaxemos no tempo uns catorce anos atrás. Un pequeno colectivo de escritores da comarca de Muros e Noia e alcumado «Sacou» organizaba as súas
primeiras xornadas de defensa da cultura galega. Despois de longa reflexión, decidiuse solicitar a colaboración de
Carlos Casares e de Bieito Iglesias para inaugurar os actos cunha xornada sobre narrativa. Ámbolos dous fixeron acto de presenza, e deron mostras da bonhomía, desinterese e arte literaria pola que os dous son
xustamente coñecidos.
Tal ocasión non era a do meu primeiro
contacto coa figura de Carlos Casares Mouriño. Anteriormente, a mediación viña dada
polos seus textos: tanto aqueles que escribía
a diario na prensa, chegando e entretendo ao
máis amplo público posíbel, coma aquelas
novelas que o destacaban como figura senlleira da Nova Narrativa Galega: a Ilustrísima
do curso preuniversitario, os cómicos e borxianos Escuros soños de Clío, ou a rememoranza risquiá, sempre matizada polo autor,
do Deus sentado nun sillón azul.
A conversa e posterior ágape abrirían
máis fendas para coñecer algo máis e máis
persoal deste escritor ourensán fortemente
vencellado á lingua do país. As tertulias no
café Parque á beira dun Vicente Risco ancián e retranqueiro; os días de universidade
e amigos onde coñece a Arcadio López Casanova (coincidindo baixo un parachuvas e co
segundo co seu primeiro libro baixo o brazo); o contacto con Ramón Piñeiro, do que se
convertiría no continuador máis fidel trala
marcha de anteriores afíns (Ferrín, Beiras)
máis atraídos, nos tolos sesenta, polos cantos de serea do Mao e de Castelao que polas
palabras lenes a carón da mesa braseiro. Sen
descoidar os eidos cultural e político, son os
anos en que Casares milita no FELIPE, séntese marxista e publica varios relatos na
revista Grial no ano 1965; no 1967, sairá do
prelo a súa primeira obra, Vento Ferido, que
publicará na Colección Illa Nova de Galaxia.
Rematada a carreira, Carlos regresa a
Xinzo para agardar a convocatoria de oposicións. Mentres tanto, solicita praza no
Instituto de Ourense pero comeza traballar
en Viana do Bolo, como profesor auxiliar
no «Colegio Libre Asociado». Unha vez alí
entrará en conflito coa dirección do Centro
ao realizar actividades que non gustaban
ao Réxime. Deste xeito, será expulsado e,
debido á intervención do Reitor da Universidade de Santiago de Compostela, seralle
prohibido exercer a docencia en toda Galicia.
Así, emigrará a Vizcaya onde estará pouco
tempo por causa duns problemas do Centro,
alleos ao autor.
Na volta desta viaxe, coñece no tren a
Kristina Berg, unha rapaza sueca que se converterá na súa muller até o fin dos seus días.
Así, Carlos visitará con frecuencia Suecia,

un país cunha sociedade aberta, democrática e avanzada, e alí nacerán os seus fillos,
Hakan e Christian. En 1973 gaña o Concurso
Nacional de Teatro Infantil O Facho con As
laranxas máis laranxas de todas as laranxas,
mentess que no 1974 convócanse oposicións,
ás que Carlos se presenta e consegue praza
de profesor de Lingua e Literatura Española
no Instituto de Ensino Medio de Cangas do
Morrazo. Pero ao pouco tempo será expedientado.
Un ano despois, Casares gañará o premio
Galaxia, conmemorando o 25 aniversario da
editorial, que o levará a ser recoñecido como
unha das voces emerxentes máis renovadoras e significativas da narrativa galega. Isto,
xunto aos estudos realizados sobre Otero
Pedrayo, Vicente Risco ou Curros Enríquez,
levaríano a entrar na Real Academia Galega no ano 1977, sendo o membro numerario
máis novo.
Ao traballo narrativo sumará Casares
a súa obra ensaística e biográfica (entre
outras, Hemingway en Galicia), a de traductor e novas novelas que saíron das súas
mans ata pouco antes de morrer, coma O sol
do verán (2002). Aos dez anos do seu pasamento, Casares brilla como unha das estremas máis brillantes do recente panorama
literario galego, cunha pronta chegada ao
Olimpo do Día das Letras Galegas, e cunha
eterna militancia no sorriso ao que tanto
nos tiña afeito o seu bon humor. A conversa
con el iniciada catorce anos atrás continuará
(eternamente) nos escritos.
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DE PUÑO E LETRA
Sobre estas liñas,
documentos
manuscritos e
mecanoscritos con
apuntamentos de
puño e letra do
autor. En concreto,
correspóndense
cunha libreta onde
Casares escribía
sobre Ramón
Piñeiro e con dúas
páxinas con
correccións da súa
derradeira obra, O
sol do verán

“UNHA VISIÓN CERCANA”
Por KRISTINA BERG CASARES

C

arlos dicía que a vida das
persoas é o resultado dunha serie de casualidades
que de xeito inexorable
condicionan a nosa liberdade de
elección. A miña, por suposto, non
escapa á regra. Cando eu era unha rapaza, tiña unha unhas ganas
enormes de coñecer España, pero
quería coñecer unha España distinta da que contaban as miñas
amigas cando regresaban de Ibiza
ou Mallorca. Ademáis, eu lera que
Santa Bríxida, unha santa moi popular en Suecia, estivera en Santiago de Compostela, así que decidín encamiñar os meus pasos cara
aquela cidade descoñecida.
De camiño a Compostela, o tren
que me levaba parou en Ourense,
un tren absolutamente abarrotado de xente, e cando as persoas
que ían no meu compartimento
baixaron, deixaron libre o sitio
que ocupou Carlos, o único sitio
que quedaba libre en todo o tren.
Foi unha casualidade que nos chegásemos a coñecer. Tres meses
despois casábamos en Ourense,
iniciando así outra viaxe, outra
familia e unha marabillosa aventura. Carlos era unha persoa moi
divertida, cun fino sentido do hu-

mor. Un día, en Ourense, levoume a
ver unha película italiana: «Cásate
con unha sueca y verás», que contaba as peripecias dun mozo que
casara cunha sueca. Carlos estaba lendo, daquela, un libro tamén
famoso na época: Suecia, infierno
y paraíso, de Enrico Altavilla, que
falaba da liberdade sexual das
mozas suecas. Pois levoume a ver
esa película e, cando se acenderon
as luces, a xente comentaba sobre
ela, dicindo das suecas eses tópicos que tanto se extenderon, e eu
morría coa vergonza.
A través de Carlos coñecín a persoas entrañables: Ramón Piñeiro,
Gonzalo Torrente Ballester, Ánxel
Fole, Domingo García-Sabell, entre
outros grandes amigos. No caso de
Piñeiro e da súa dona, Isabel, coñecinos nada máis chegar a Galicia e
desde o primeiro momento foron
moi cariñosos comigo, axudándome a levar os primeiros anos aquí,
que para min non foron doados.
Era o final do franquismo e a sociedade galega era moi pechada e
intransixente, pero co matrimonio
Piñeiro eu tiña un trato familiar, de
feito eles chamábanme «sobriña».
Foron unha auténtica familia de
acollida. Incluso quixeron coñecer

o meu país, así que un verán Ramón, Isabel, Blanca e Fermín Penzol viñeron connosco para coñecer
Suecia e á miña familia.
No Nadal de 1971 Carlos foi a
Suecia por primeira vez e quedou
absolutamente abraiado polo país,
pola tranquilidade, a tolerancia e a
educación da xente. Por iso, cada
vez que iamos, Carlos aproveitaba
para escribir e para ler. Alí respirábase un sosego que non existía
aquí. Aprendeu o sueco moi rápido
e pronto era capaz de ler os xornais
e escoitar a televisión, pero o que
máis lle gustaba era falar coa xente.
El era así, tiña moita necesidade de
comunicarse.
Era un home vitalista, amaba a
vida e por iso non quería perder o
tempo. Para relaxarse dedicábase
aos seus hobbies: construía maquetas de tren, dedicábase á fotografía, aos puros, ás estilográficas,
aos libros. Polo tanto non era complicado vivir con el. Eu animábao
porque era evidente que o pasaba
ben, que era feliz coma un neno
cada vez que conseguía unha nova
máquina ou un libro interesante.
Resultaba marabilloso vivir cun
home que gozaba con todas as cousas do mundo.

Especial Carlos Casares: a súa obra
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Baixo estas liñas,
un manuscrito
sobre a figura de
Vicente Risco,
con correccións
de Casares

Dende un
sillón azul...

Carlos Casares analiza na súa premiada obra Deus
sentado nun sillón azul (1996) a influenza do paso do
tempo e o papel dos eruditos
Por Ana Martínez

C

arlos Casares escribe dun xeito
que semella
sinxelo, máis esta técnica agocha
un gran esforzo.
Del mesmo dicía que era unha
desas persoas que pensa narrando. Deus sentado nun sillón
azul (Galaxia, 1996) da boa
mostra desa cualidade súa, dun
universo narrativo moi persoal.
Unha muller asómase á fiestra
(o cristal é transparente e claro); e frente a ela, alguén co que
mantivo unha relación afectiva. Pero é a mediados dos corenta cando, nunha cidade que
non se nombra (porque non fai
falla, é Ourense), o ten por veciño. Dende a ventá veo, le nel,
soña, lembra. Describe o que
ten diante, e mestura iso cun-

ha mirada introspectiva. A ficción estrutúrase nun dobre plano, pasado e presente.
O que hai é o traxinar cotiá
dun intelectual que terminou
emparellado cunha fémina
débil e enfermiza, moi diferente á observadora, a aquela
que presta o seu ollar ao lector.
Como telón de fondo, a miseria
da posguerra, unha época que
ao autor lle resulta moi atrativa e da que fai unha radiografía. Latexa en tódalas páxinas
unha fonda preocupación moral. A maioría das súas novelas
abordan este período; tamén
a violencia maila intolerancia. Na casa, ese varón fuma e
devora xornais, sentado nun
sillón azul. Ela ve nel a un ser
avellentado, desasosegado,
abatido, que semella agardar
algo escuro e terrible; é coma
se estivese resignado á espera
do desenlace final.
Xa deixou de ser o profesor novo, brilante e inchado
coa superioridade dun Deus.
Aquel co que vivira tantas experiencias, o que publicaba
cartas nos diarios. Se cabe,
no presente é un deus menor.
Transcorreu o tempo marcado
pola dor e o desexo, o amor e

o crime; inzado de palabras e
actos sobre os que a memoria
bota nova luz. A narración
axuda a reflexionar acerca do
papel dos eruditos, as súas responsabilidades e as relacións
co poder. Ao mesmo tempo,
dáse unha esclarecedora meditación referida á elaboración
das lembranzas e á influenza
do paso do tempo no xeito de
entender a vida. O protagonista masculino podería compararse cun alfeñique, vai feito
un guiñapo (andraxoso, deslucido, roto...).
Este traballo, que parece
discurrir só na cabeza, coma
un imaxinario; apareceu primeiro en galego e logo en
castelán. É hábil o xogo de
miradas e voces. «Non houbo
un traballo excesivo, posto
que os dous son os meus idiomas», confesou o seu creador.
A historia non está basada nun
feito real, pero si influíu nela
unha anécdota que a súa nai
lle contara hai moitos anos.
A novela Deus sentado nun
sillón azul valeulle a Casares
o Premio da Crítica española,
en 1997, e o ser finalista do Premio Nacional de Narrativa do
ano 1998.
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ESCAPARATE

VENTO FERIDO (1967)
O libro marca a incorporación
de Carlos Casares á literatura
galega, que se inicia en 1967.
Nestes doce relatos marcados
pola violencia, a soidade e o
fatalismo, abrolla a mirada, xa
orixinal, tinxida pola necesidade de comprensión e o impulso
solidario, do autor. Trátase de
narrativa innovadora, que busca
a plena comunicación co lector
para afondar nos sentimentos e
na vivencia humana do tempo.
Publicado na editorial Galaxia,
Casares comeza con esta obra a
escribir narrativa, que ao longo
dos anos combinará con ensaio

XOGUETES PARA UN TEMPO
PROHIBIDO (1975)
Foi un éxito rotundo tan pronto
saíu publicado. De feito, viu catro
edicións nun ano e actualmente está na oitava. Gañadora do
Premio Galaxia de novela que a
editorial convocara para celebrar o seu 25 aniversario, tamén
recibiu o en 1976 o Premio da
Crítica española. A novela é un
texto rupturista que supuxo unha
renovación na narrativa galega,
produto dunha nova sensibilidade social e literaria, afastado do
costumismo, posto que o autor
conta a represión da posguerra a
través da mirada dun rapaz
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“O DÍA QUE COÑECÍN A ÁNXEL FOLE”
POR CARLOS CASARES
(DO LIBRO ÁNXEL FOLE “¡SÍ SEÑOR!”, DE TONINA GAY PARGA,
EDITADO POR CITANIA DE PUBLICACIÓNS, LUGO, 1997)

ARQUIVO DE CARLOS CASARES

U

ILUSTRÍSIMA (1980)
A novela conta a historia de
Fernando Fanego, o bispo
dunha cidade do interior de
Galicia a comezos do século
XX. Partindo da chegada do
cinematógrafo á vila, fálase do
enfrontamento entre a Curia
episcopal (fanática, intolerante
e dogmática) e o propio bispo
(bondadoso, comprensivo,
tolerante e pacífico). A novela
comezou sendo un relato breve
baseado nunha anécdota que
Carlos Casares coñecía dende
pequeno e chegou a falarse
dunha posible adaptación ao
cinema coa TVE

n día, alá polo principio dos
anos sesenta, cheguei á casa
de Ramón Piñeiro en Santiago para facerlle unha visita.
Cando xa pasara á pequena biblioteca
onde recibía os amigos, sorprendeume
que unha persoa tan cortés e amable como el non me presentara a un señor que
estaba no mesmo cuarto, un pouco
alonxado da mesa camilla, sentado nun
banqueto de madeira e escoitando música. O caso é que Piñeiro e mais eu nos
puxemos a falar e, ó pouco tempo, aquel
home da esquina dixo en voz alta, de repente, como un trallazo: «¡Beethoven,
sí señor, Beethoven!». Aínda que me pareceu un berro algo raro, non lle din máis
importancia.
Seguimos a nosa conversa, pero uns
minutos despois escoitouse de novo
unha frase dita en voz alta, como a anterior, pero desta vez completamente
absurda: «¡El Consejo Económico y
Sindical, sí señor!». Eu non puiden evitar un sorriso, que Piñeiro compartiu,
mentres me explicaba en voz baixa: «É
Ánxel Fole». Aclarado o misterio, dediqueime a observar ó escritor, a quen eu
lera con moito interese pouco despois
de chegar a Santiago e a quen admiraba
como narrador.
Era un home mal vestido, afeitado a
cachos, coas puntas do colo da camisa
disparadas en varias direccións e as
lapelas da chaqueta cheas de cinsa do
cigarro, que sacudía sobre elas con naturalidade, como se fosen un cinseiro.
A pesar de todo, pareceume elegante,
cun porte distinguido, como de gran
señor. Mentres tanto, el seguía alleo á
nosa presencia, dicindo de cando en vez
frases como as anteriores, que acompañaba cun xesto que consistía en furar o
aire cara arriba co dedo índice da man

OS MORTOS
DAQUEL VERÁN (1987)
Despois de sete anos sen
escribir narrativa, o autor
publica este libro tras deixar
atrás a súa carreira como
parlamentar. A novela inspírase en varios obxectivos: o
pulo por acadar a verdade e a
crítica do dogmanismo e das
diversas formas de violencia
opresora. E faino contando a
historia dun asasinato, o do
boticario Ernesto Vilariño
Dacal ao comezo da guerra
civil. Casares desborda cunha
linguaxe innovadora e unha
gran solvencia narrativa

dereita, como se fose un birbiquí.
Aquel día, como tantas outras veces,
Ramón Piñeiro tivo a amabilidade de
invitarme a comer, cousa que me agradou porque pensei que me ía permitir
coñecer a Fole quizais de outra maneira, non só como un señor raro que dicía
frases extravagantes sentado nunha
esquina. Pouco antes de acomodarnos
na mesa, Ramón fixo as presentacións.
Fole deume a man, levantou unha perna cara atrás e dixo «¡Casares Quiroga,
sí señor!». Logo engadiu: «Ven un cheiro
bárbaro da cociña».
Xa sentados no comedor, Fole púxose a falar de Ante Palevic, o líder croata
que colaborou cos alemáns e os italianos durante a Segunda Guerra Mundial
e que creou o grupo terrorista dos Ustachis. Sorprendeume o moito que sabía
do asunto, o interese que nel espertaba
e a mestría con que narraba sucesos,
describía personaxes ou facía fermosas
reflexións de tipo político e moral. Por
veces, Fole introducía no relato algunha
expresión absurda, pero de seguida collía
de novo o fío.
Aquel día marchei da casa de Piñeiro
convencido de que acababa de coñecer
a un ser humano diferente, orixinal e
curioso, dono dunha forte personalidade espiritual. Pareceume un home
bondadoso, cunha inocencia que se lle
transparentaba na cor azul dos ollos,
inxenuo, pero dotado dunha grande intelixencia. Desde entón, tiven o propósito
de recoller unha parte daquela riqueza
humana, antes de que se perdese, nun
libro de conversas. Fíxeno en Lugo, na
súa casa, moitos anos despois. Confeso
que pasei uns días bárbaros, para dicilo cunha palabra que Fole utilizaba con
rotundidade expresiva dun escritor distinto dos demais.

O SOL DO VERÁN (2002)
No mesmo ano no que fina,
Carlos Casares escribíu unha
última novela. O libro conta
unha historia de amor, pero
tamén de morte. É un recordo aos anos de xuventude e
á plenitude da vida, á beleza.
Tralo suicidio dun dos personaxes principais, que comparte
nome co autor do libro, Helena
comeza a recordar os veráns
compartidos durante a infancia con él, á vez que tamén investiga os motivos que levaron
a Carlos a quitarse a vida dese
xeito tan brutal, sorprendente
e inesperado

Especial Carlos Casares: un home polifacético

06

De Hemingway
a Saint-Exupéry
Os éxitos que Carlos Casares colleitou ao
longo da súa carreira como narrador
para adultos non lograron ensombrecer
a súa faceta como tradutor e biógrafo. A
él debémoslle a versión galega do
Principiño de Saint-Exupéry ou a do
Vello e o mar, do universal Ernest
Hemingway

Por Patricia Abet

A

estas alturas, non cabe dúbida de que Carlos Casares é un
dos autores máis sobresaíntes da narrativa galega do século XX. As súas obras para
adultos constitúen un legado
fundamental para entender a evolución das
letras galegas nas derradeiras décadas do
século pasado e os seus artigos en prensa
-unha actividade que cultivou durante máis
de trinta anos e que lle valeu o recoñecemento, a título póstumo, do Premio Roberto Blanco Torres de periodismo- marcaron
a senda a seguir para moitos dos articulistas que tomaron o seu relevo e que a día de
hoxe publican a diario nos xornais galegos,
nun intento por encher o oco que Casares
deixou o día que faleceu. Sen embargo,
poucos lectores relacionan a este narrador

con títulos tan emblemáticos como O principiño (tradución ao galego de 1983) do francés Antoine de Saint-Exupéry; Os escaravellos voan á tardiña (en 1989) da sueca María
Gripe ou O vello e o mar (en 1998), do estadounidense Ernest Hemingway. Obras de
referencia no marco da literatura universal
que tiveron cabida nas nosas letras grazas
ao traballo de Casares, que actuou non só
coma tradutor senon tamén coma ponte de
enlace entre estes relatos fundamentais e
os lectores en lingua galega. A súa única
pretensión era, como él mesmo recoñeceu
nunha ocasión, «contar historias, falar do
mundo e ofrecerlle ao lector o pracer inmenso de ler unha novela». Tamén traduxo
obras do castelán ao galego, caso de A Bella
Otero, de Torrente Ballester (París, Raíña
Lupa / Santiago, Consorcio, 2000), porque,
como o seu amigo Víctor García de la Concha apuntou, «Casares era o exemplo perfecto da maridaxe dun escritor bilingüe, intensamente galego e profundamente español».
A evolución de Casares como literato
tamén estivo marcada pola complicidade
que, a través das súas verbas, entablou con
milleiros de rapaces que durante xeracións
leron -e sígueno a facer- as historias saídas
da súa pluma. Ao mentar ao autor son moitos os que recordan, a míudo na compaña
dun sonriso, títulos inesgotables coma As
laranxas máis laranxas de todas as laranxas
(1973), A galiña azul (1968) ou a serie orixinada con Este é Toribio (de 1991 a 1994). Fic-
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cións todas elas produto dunha infancia da
que Casares nunca chegou a desligarse de
todo e que desembocaría na súa vocación
como docente e na súa afición, xa de adulto,
polos xoguetes en miniatura e as maquetas.
Iconos, quizáis, dos veráns que marcaron
os seus primeiros anos en Xinzo e que tanto influirían na súa produción posterior a
todos os niveis. E é que aqueles que o coñecían e que compartiron mesa e conversa
con él, recoñecen que Casares, ata o último
ano da súa vida, seguíu experimentando
«a alegría dun neno pequeno cando o sol
anuncia a inmediata chegada do verán».
Así, este polifacético escritor repartía
o tempo entre as horas que lle adicaba á
súa produción novelística e as que pasaba
ideando relatos para os máis cativos dun
xeito tan equilibrado que na súa bibliografía uns e outros títulos compiten en
número case por igual. Nos últimos anos
da súa vida, asemade, compaxinou estas
dúas facetas do seu traballo como narrador coa labor de biógrafo. Nacen así, entre
1991 e 2002, perfís adicados a grandes figuras como a de Ramón Piñeiro -un dos seus
amigos máis íntimos e sobre o que versaría
o libro Ramón Piñeiro, unha vida por Galicia (Galaxia, 2005)-; Ánxel Fole ou o Padre
Martín Sarmiento. Tamén, a comezos dos
anos oitenta, adicou diversas publicacións
a referentes coma Otero Pedrayo, Vicente
Risco ou Curros Enríquez.

07

POR GUSTAVO ADOLFO GARRIDO
DIRECTOR-XERENTE DA FUNDACIÓN CARLOS CASARES

Na imaxe da
esquerda, Casares
de pé nunha cea con
Paco Vázquez e
García-Sabell, entre
outros. Celebraban
a entrega dos
premios FernándezLatorre, na Coruña

Produción en paralelo...

Entre cativos e amigos...
Sobre estas liñas, as traducións máis representativas e
populares que Casares realizou ao galego. Pertencen a
tres clásicos da literatura infantil, na que Casares se
afianzou como narrador, como son (por orde de esquerda
a dereita) O Principiño, O vello e o mar e Os escarevallos
voan á tardiña. Abaixo, tres exemplos da labor como biógrafo do escritor ourensan. As portadas pertencen aos
libros que lle adicou a Ramón Piñeiro, a Ánxel Fole e a
Martín Sarmiento.

“DEZ ANOS SEN CARLOS CASARES”

E

n pouco máis dunha semana cumpriranse dez
anos do pasamento de
Carlos Casares. Foi o sábado 9 de marzo de 2002,
cando o seu corazón sucumbiu a un inesperado e brutal infarto. Cando os medios de comunicación
espallaron a noticia e a xente venceu o
estupor inicial, desencadeouse unha das
maiores mostras de dor, de cariño e de
respecto que se recorden no país. As hemerotecas dan fe, en centos de páxinas
de xornais e revistas, do espazo dedicado á súbita desaparición do escritor e a
loar a súa persoa.
Unha das palabras máis repetidas nas
conversas daqueles días era «orfandade», reflexo da sensación de desamparo
que dominaba o mundo da cultura, abatido pola perda de quen discretamente,
pero con determinación, influía de modo
directo ou indirecto en lugares estratéxicos para o desenvolvemento cultural do
país.
Non resultaba estraño, polo tanto,
que as sinceras testemuñas de pesar
chegaran, pública e privadamente, non
só do mundo cultural senón tamén do
mundo académico, político, eclesiástico e empresarial, ademais do da xente
común á que o escritor se dirixía dende a súa columna diaria e nas diversas
tribunas da xeografía galega onde fora
requirido.
Dous exemplos acreditan o que digo.
O poeta Luís G. Tosar pechaba un poema
desgarrado, escrito aínda co eco terrible
nos ouvidos: «… non pode caber / para os
que quedamos neste mundo / tan fondo
e cinsento desamparo». E un empresario
próximo ao escritor consolábase, nun
texto solicitado por un xornal: «Perdemos desde hoxe todo o que nos poido
dar e xa non nos dará, pero tamén abrigamos con máis calor todo o que nos
deu extenso, fermoso e profundo». Ambos, amigos persoais de Carlos Casares
expresaban con palabras certeiras o que
moitos sentiamos.
Nesta sensación de orfandade, acrecentada polas homenaxes que seguiron
ás exequias, foi alentando a idea de que
non podía quedar ese baleiro no país
e, así, dun xeito natural, a familia e os
amigos máis próximos acordaron crear
unha fundación que levase o nome do
escritor e que conservase a súa memoria e o seu legado. Esta iniciativa pronto
gañou apoios en instancias académicas,
culturais e políticas, desembocando na
constitución da Fundación Carlos Casares o día 9 de setembro de 2002, tan
só seis meses despois do falecemento
do escritor.

A Fundación foi, por tanto, o resultado do esforzo conxunto e desinteresado
de moitas persoas e do apoio de moitas
máis, pero podemos con toda xustiza
personalizar o traballo intenso de posta
en marcha en Håkan Casares Berg, fillo
maior do escritor, e mais en Damián F.
Villalaín, colaborador seu en Galaxia,
que logo sería o director da Fundación
ata decembro de 2005.
O padroado da nacente Fundación
aprobou catro obxectivos fundacionais
sinxelos pero ambiciosos: velar polo
estudo e a difusión da obra literaria de
Carlos Casares e preservar a súa biblioteca, arquivo persoal e coleccións; promover e difundir o legado casariano no
que atinxe ao desenvolvemento cívico,
social e cultural de Galicia; constituírse
como entidade mediadora entre a cultura galega e a cultura universal; e por
último, pero en absoluto menos importante, realizar toda clase de actividades tendentes a fortalecer o proceso de
normalización lingüística e cultural de
Galicia. Todos eles sustentados na comunicación, no diálogo, na tolerancia,
mantendo os criterios de pluralismo e
respecto da diversidade cultural.
Sobre esta base erguéronse nestes
dez anos diversas actividades nucleares de carácter anual como os Encontros de Mondariz-Balneario, ideados
polo propio escritor meses antes do seu
falecemento, e logo levados á práctica
por Carlos Fernández, que os dirixiu ata
2008; os Diálogos Literarios de Mariñán;
o Curso Universitario de Comunicación
Audiovisual de Celanova, e outras actividades esporádicas articuladas a través
de Seminarios Permanentes como os de
«Lingua e Sociedade» ou o de «Ciencia
e Sociedade». Así mesmo realizáronse
xornadas, simposios, ciclos de conferencias e foros de debate, de carácter periódico. Tamén exposicións como «Os
mundos de Carlos Casares’» ou «O principiño arredor do mundo» e proxectos
didácticos como «O xogo do Papapío»
e mais «Os toromelos», dirixidos ao público infantil e xuvenil.
Neste periplo de dez anos mantendo a
memoria e o legado de Carlos Casares, a
Fundación foi tratada con cariño e xenerosidade polos seus padroeiros e tamén
por outras instancias que, sen estar no
padroado, entenderon a importancia do
noso traballo e do interese estratéxico
que para a cultura do país representa
o legado do escritor. Nese camiño seguiremos traballando, para que Carlos
Casares non se convirta nun mito, senón para que se manteña como alguén
co que se pode dialogar, aínda que non
estea presente.

