
 

 

 

 

 

 

Nos dez anos do pasamento de Carlos Casares 

 

 

 

Camiño Noia 

 

Na mañá do 9 de marzo de 2002, unha voz amiga avisoume do pasamento de Carlos 

Casares despois dunha longa noite de loita contra a morte. Ninguén agardaba o golpe. Malia a 

súa doenza, estaba cheo de vida e de proxectos. A noite anterior falara con el no García 

Barbón, nunha Homenaxe a Paco Fernández del Riego, e certamente, sorprendérame a cor 

verdosa do seu rostro, dixo que estaba canso. Ó mediodía deixara en Galaxia a súa derradeira 

novela, O sol de verán. 

Ós 10 anos do seu pasamento, Casares permanece na súa obra e nas lembranzas da 

xente que o coñeceu, en gran medida grazas ó bo facer da fundación que leva o seu nome. 

Cursou comigo en Santiago os derradeiros anos da carreira de Linguas Románicas, a onde el 

volvera de Madrid na primavera de 1966. Fun testemuña da recollida en correos dos primeiros 

exemplares de Vento ferido que chegaran de Vigo en 1967, e gardo un deles cunha fermosa 

dedicatoria. A librería Porto da rúa do Vilar de Santiago (hoxe tenda de recordos) dedicáralle 

un escaparate ó libro, e alí, paso obrigado no camiño á miña casa, atopaba a Carlos 

contemplando aquela cristaleira repleta de volumes da súa primeira obra. Aínda podo sentir a 

súa ilusión daqueles momentos e as palabras emocionadas con que falaba do oficio de escribir. 

Teño para min que aquel suceso, unido ás gabanzas de moita xente, especialmente de Piñeiro, 

tivo moito que ver coa decisión de Casares de ser escritor. Poucos días despois de recibir o 

libro en Barcelona, Basilio Losada escribíralle unha carta moi eloxiosa dicíndolle que era o 

mellor libro de narrativa en galego despois de A esmorga. 

Daquela, Casares, malia a pouca compracencia de Piñeiro coa obra de Mourullo, Ferrín, 

González-Llanos e Queizán, estaba interesado en pertencer ó grupo da Nova narrativa, pois, 

como bo lector do Nouveau Roman, de Faulkner e John dos Passos, sostiña que as novas 

estratexias narrativas habían renovar o costumismo galego. Para participar con maiores 

motivos no movemento da nova narrativa, escribe a noveliña Cambio en tres, unha obra ben 



construída e interesante, malia o mostrario de novas técnicas e das páxinas de evidente 

filiación con Martín Santos que contén. Casares nunca quixo referirse a ela e negouse a 

reeditala. A historia posterior demostrou que, efectivamente, no noso sistema literario houbo 

un antes e un despois NNG, que Vento ferido foi o inicio da carreira literaria dun bo escritor, 

mais tamén que, a partir de entón, se centraría nunha escritura máis directa e de contidos 

referenciais. Sempre de maneira espaciada, Casares foinos dando obras ben construídas con 

historias de interese para un amplo número de lectores, por exemplo Os escuros soños de Clío 

(1979), Ilustrísima (1980) ou Os mortos daquel verán (1987), por falar só das que máis me gustan. 

Casares coñeceu a tradición narrativa da oralidade de boca dos seus maiores; deles 

recibe as historias persoais e os contos folclóricos, é dicir, a memoria do repertorio popular, ó 

tempo que aprende o xeito de contar, claro e directo, sen complexidades sintácticas. Unha 

experiencia narrativa conseguida na súa inmersión na cultura oral dun mundo xenuinamente 

rural, á que logo engadiría as vivencias no seminario de Ourense que tanto o marcaron. E, 

máis tarde, con esa conciencia histórica, adubada polas múltiples lecturas que enriqueceron o 

seu saber, elaborou novos libros que lle deron a sona dun bo narrador.  

Con todo, Casares é fundamentalmente coñecido e valorado polos textos xornalísticos 

de “A marxe de cada día”, onde a cotío contaba historias. Pois foi aquí, nestes textos breves 

que, ás veces, ten que redactar con présa, onde Casares tirando da memoria tradicional (a do 

repertorio e a autobiográfica), contaba algún suceso referido ou vivido por alguén rematando 

nunha reflexión ou sentencia final sobre o comportamento humano ou sobre os seus gustos e 

os seus desgustos. Escritos nunha prosa fluída, clara e sobria, nun labor de depuración e de 

concisión narrativa, Casares pon en práctica as calidades de bo contador coas que consegue 

establecer unha entusiasta conexión co seu lectorado. 


