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O libro «Carlos Casares 
en La Voz de Galicia», 

que reúne unha escolma 
dos seus mellores 

artigos, entregarase co 
periódico o vindeiro día 

9 por un euro
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UNIVERSO CASARES
CULTURAS LEMBRA, CO GALLO DO DÉCIMO ANIVERSARIO DO PASAMENTO DO ESCRITOR, A SÚA 

MESTRÍA NO EIDO DO ARTIGO XORNALÍSTICO E CELÉBRAA COA EDICIÓN DO LIBRO «CARLOS 

CASARES EN LA VOZ DE GALICIA», UNHA ESCOLMA DALGÚNS DOS SEUS MELLORES TEXTOS

Carlos Casares (Ourense, 1941-
Vigo, 2002) concibía a vida 
dende unha visión puramente 
narrativa. É dicir, todo era un 
conto. Cos seus personaxes, 
escenarios e desenlaces. Esta 
habilidade, propia do que antes 
se chamaba o escritor «de raza», 
foi a que lle permitiu converter 
o que ollaba e imaxinaba en li-
teratura e decantar o resultado 
ata a súa máis pura esencia en 
libros inesquecibles como Vento 
ferido, Ilustrísima ou Deus senta-
do nun sillón azul. Mesmo cando 
practicou o xénero do ensaio 
o fi xo dende ese «pensamento 
narrativo»: o cumio desa con-
cepción fi ca representado en Un 
país de palabras, un conxunto 
de pezas arredor do feito litera-
rio que, grazas ao impecable es-
tilo de Casares, consegue gañar 
en lexibilidade e profundidade 
ao mesmo tempo.

Non obstante, os exemplos 
máis requintados desa variña 
máxica que era a capacidade 
de Casares para converter o 
que vía en literatura son o seu 
dominio da narración oral e os 
seus artigos xornalísticos. Do 
primeiro puideron gozar os seus 
amigos e quen se achegaron ás 

numerosas conferencias que 
pronunciou durante anos por 
todo o país, actividade enmar-
cada dentro do seu incansable 
activismo a prol de Galicia e da 
súa literatura, sexa á fronte da 
Editorial Galaxia (onde publi-
caba os seus libros), do Conse-
llo da Cultura Galega ou como 
deputado independente na pri-
meira lexislatura da autonomía. 
Do segundo, porén, gozaron 
milleiros e milleiros de lectores.

Carlos Casares comezou a 
escribir en 1975 en La Voz de 
Galicia cunha sección dedicada 
á literatura de nome inequívoco: 
A ledicia de ler. A idea xurdiulle 
durante unha viaxe a Francia 

ao ver que Le Monde conta-
ba cunha sección semellante. 
Aquel recuncho mantívose ata 
a seguinte década, na que co-
mezou a escribir baixo o título 
de Á marxe, primeiro con perio-
dicidade semanal e, a partir de 
1988, diariamente ata a mesma 
véspera da súa morte, o 9 de 
marzo do 2002.

Á marxe constitúe un proxec-
to literario senlleiro en Galicia. 
Grazas a unha calidade narrativa 
que o esixente ritmo da regula-
ridade propia do xornal non foi 
quen de diminuír, Casares creou 
un espazo breve en dimensións 
pero de longo alcance, tanto na 
difusión como na profundidade. 

NA TUMBA DE BORIS PASTERNAK. Casares visitou a tumba do autor de Doutor Zhivago durante unha das súas viaxes á Unión Soviética, un episodio que el 

mesmo relatou nun artigo de Á marxe e que forma parte da escolma Carlos Casares en La Voz de Galicia que o xornal entregará o vindeiro día 9

A súa columna contaba con mi-
lleiros de fi eis seguidores, que 
mesmo chegaban a manter unha 
sorte de diálogo co autor, para 
suxerirlle temas, matizar opi-
nións ou interesarse pola saúde 
do gato Samuel, unha verdadeira 
estrela nos últimos anos de Á 
marxe. Á efi cacia contística dos 
artigos engadíase a extraordina-
ria habilidade de Casares para 
conectar cos lectores a través da 
creación dun universo persoalí-
simo, pero que, paradoxalmente, 
ao mesmo tempo cada receptor 
chegaba a considerar seu. Isto 
debíase ao xa comentado domi-
nio dos recursos da narración, 
pero tamén do sentido do hu-
mor e da calidade humana que 
transpiraban os artigos.

O escritor retratábase nese 
universo particular: a infancia 
en Xinzo e nas aldeas da Limia, 
cos seus personaxes; as viaxes, 
que non deixaba de narrar nun-
ca nas columnas; as lecturas de 
libros e revistas, moitas delas 
estranxeiras, e que evidenciaban 
a amplitude da súa curiosidade; 
o espazo do cotián, facendo do 
extraordinario algo próximo 
e do próximo algo extraordi-
nario... É inevitable relacionar 

UNHA MOSTRA DO TRABALLO
DUN GRAN ARTICULISTA
O libro que La Voz entrega o vindeiro 9, 

o día que se cumpren os dez anos do 

pasamento de Casares, recolle unha 

mostra de 59 artigos dos centos que 

escribiu durante anos no xornal. Todos 

pertencen a Á marxe, agás Carta 
aberta a un político galego, de 1983 e 

que lle valeu o Premio Fernández 

Latorre. Nel recolle á perfección as 

expectativas para Galicia nos primeiros 

e decisivos anos da autonomía.



este proxecto, sostido a diario 
durante 14 anos, cos grandes 
memorialistas, empezando por 
Miguel Torga, a quen Casares 
tanto admiraba e cuxos Diarios
consultaba «coa asiduidade dun 
devoto fervoroso que le un de-
vocionario». Malia constituír Á 
marxe un territorio narrativo 
que facía honor ao seu título, 
e no que Casares esquivaba as 
grandes cuestións que adoita-
ban escribirse en caixa alta, era 
consciente do valor dos artigos. 
Como escribiu Marcos Valcár-
cel na súa contribución sobre o 
Casares dos xornais ao volume 
A semente aquecida da palabra, 
«para o escritor o columnismo 
non era un irmán menor da 
literatura e dedicoulle, cando 
menos, o mesmo esforzo que 
ás súas obras de fi cción litera-
ria: só así pode entender-
se a constancia e enorme 
autodisciplina que supón 
someterse ao ritual dun ar-
tigo diario durante moitos 
anos».

LIBRO CONMEMORATIVO
Para conmemorar o déci-
mo aniversario do seu pa-
samento, La Voz ofrecerá o 
vindeiro día 9 un libro, polo 
prezo de só un euro, con 59 
deses máxicos artigos que es-
cribía Casares no xornal. Están 
divididos en áreas temáticas 
que engloban ese universo do 
autor: o microcosmos de Xinzo, 
a infancia, as viaxes e o encon-
tro con Suecia, a gastronomía, 
Galicia, as súas lecturas e en-
contros con escritores e ese 
agarimoso personaxe que era 
o gato Samuel. O volume conta 
cunha presentación de Kristina 
Berg, viúva do autor e presiden-
ta da f undación que leva o seu 
nome, unha introdución e un 
epílogo de Xosé Luís Barreiro 
Rivas, no que refl exiona sobre 
o xeito de Casares de entender 
o columnismo. Ademais, inclúe 
ilustracións de Pinto&Chinto, 
Siro, Xaquín Marín, Kiko DaSil-
va, Matalobos, Abraldes, Lean-
dro, Xosé Tomás, Meixide e 
Pepe Barro. Unha ocasión para 
reencontrarse cunha mostra do 
mellor Casares, o columnista 
irrepetible e inesquecible.

A súa columna contaba 

con milleiros de fi eis 

seguidores, que mesmo 

mantiñan unha sorte 

de diálogo co autor

Á efi cacia contística 

dos artigos engadíase

a súa extraordinaria 

habilidade para 

conectar cos lectores
CRÍTICO LITERARIO.
Ademais de escritor, 
Casares foi un gran 
divulgador literario, editor e 
amigo de moitos autores

CON PERUCHO. Casares 
mantiña boas relacións con 
autores doutras literaturas 
peninsulares, como co 
catalán Joan Perucho

ASINANDO EXEMPLARES. Nos 
anos setenta, retratado mentres 
asina libros. En primeiro plano, a 
súa tradución de O Principiño

EN MOSCOVA. Casares foi un incansable 
viaxeiro, extensión da súa curiosidade. Visitou 
Moscova nos anos oitenta e regresou no 2000, 
ano ao que corresponde este retrato

CRÍTICO LITERARIO

CON DEL RIEGO E 
BASILIO LOSADA. Nos 
anos oitenta, con dous 
referentes tanto 
intelectuais como do 
eido da amizade

ra-

RETRATADO POR 
KRISTINA BERG. A 
muller de Casares 
tomou este retrato do 
escritor nos anos 
setenta

ANTE O ORDENADOR. 
Casares sempre 
mantivo un gran 
interese pola tecnolo-
xía. Comezou a 
escribir en ordenador 
en canto puido e foi 
un dos primeiros 
internautas cos que 
contou Galicia

UNHA VIDA EN IMAXES


