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As dúas polarizacións básicas da 
escrita casariana 

 

The two basic polarizations in 
Casares writing 

 
Resumo 
A partir da presenza de dúas oposicións semánticas deixadas sen resolver e na escrita 

de Carlos Casares (a do feito e do acontecemento, no plano ficcional, e a da opacidade e 
a transparencia, no plano diccional) realízase un percorrido polo conxunto da obra 
casariana, vendo as distintas acomodacións destas polarizacións ao longo da súa obra 
narrativa. 

 
Abstract 
From the presence of two semantic oppositions left unresolved in the Carlos Casares 

writing (the fact and the event, in the fictional plane, and the opacity and transparency, in 
the diccional plane) a tour of the whole of the work of Casares is carried out, seeing the 
different accomodations of these polarizations throughout his narrative work. 

 
Este traballo forma parte dun traballo de dimensións moito maiores que estamos a 

desenvolver desde hai un tempo a partir da obra literaria de Carlos Casares. Trátase dunha 
análise e descrición da súa poética feita segundo os recursos da semiótica greimasiana, 
da psicanálise e da crítica da ideoloxía. Encontramos que estes trebellos analíticos 
producen resultados de interese á hora de dar conta da evolución histórica e estética da 
nosa tradición narrativa ao longo dos últimos lustros. Moitos dos asuntos que son 
relatados aquí serán obxecto de obxecto de estudo en dimensións amplificadas nun 
traballo aínda sen rematar mais que xa camiña cara á súa culminación, tanto na 
concepción como na redación.  

Feito e acontecemento 
Unha das consideracións máis útiles da narratoloxía é aquela que nos permite 

distinguir feito de acontecemento. Un feito sería cada un dos elos da cadea da historia que 
é o resultado dun proxecto de vontade, dun proxecto actancial. Algo ten lugar na historia 
porque obedece ao proxecto de alguén. Algo pasa porque alguén quere que pase. E 
subliño aquí o sintagma “quere que pase” para salientar a presenza do querer no feito. Un 
acontecemento, pola contra, sería sempre o resultado do azar, da continxencia. Un 
acontecemento, que sería, para Greimas (1982: 26), unha transgresión dos límites 
semánticos.  

Unha historia é sempre un fío de sucesos que son, en parte, feitos e, en parte, 
acontecementos. O curioso é que, nos textos narrativos, os acontecementos, que na vida 
real son relacionados coa intervención do azar, do caos, da continxencia, da providencia, 
de Deus, para quen crea nel, na realidade ficcional son responsabilidade directa do autor, 
que é o deus da realidade da ficción. De tal maneira que nós, analizando o comportamento 
deste deus autorial, estamos analizando nin máis nin menos que a ideoloxía do autor. O 
que sucede na realidade ficcional é que os acontecementos teñen lugar porque forman 
parte da lóxica ideolóxica, valla a redundancia, do autor. Hai unha lóxica dos feitos que 
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está definida no carácter dos personaxes. Mais hai unha lóxica dos acontecementos que 
remata por ser un correlato da ideoloxía do autor.  

Creo que o saber do relato de Casares está ligado a esta dicotomía, a este conflito entre 
o feito, por un lado, e o acontecemento, por outro. Hai unha novela inicial que é unha 
novela dedicada enteiramente ao acontecemento, Cambio en tres, de 1969, da que logo 
falaremos, e logo hai catro novelas nas que se manifesta a busca dunha saída ao drama 
do acontecemento. Hai, por tanto, unha poética inicial do acontecemento, en Cambio en 
tres, e outra poética da vontade que, en cada unha das novelas finais, vai procurar un 
medio propio. Primeiramente, unha poética da vontade como deber, en Ilustrísima, de 
1980. Logo, unha poética da vontade como poder, en Os Mortos daquel Verán, 1987. 
Logo, unha poética da vontade como saber, en Deus sentado nun sillón azul, 1996. E 
finalmente unha poética da vontade como querer, como desexo, en O Sol do Verán, de 
2002, que fecha o círculo da análise da solución da vontade ao devolvernos de novo ao 
acontecemento, na medida en que recoñece que o desexo é pura continxencia, puro 
acontecemento. 

 

Opacidade e transparencia 
Ao lado desta primeira oposición, entre feito e acontecemento, hai outra oposición, 

tamén fundamental desde a nosa perspectiva, e que non é outra que a interrogación sobre 
os modos en que se produce a relación entre o mundo e a súa representación, entre o 
mundo e a linguaxe. As formas e maneiras que permiten o relato do mundo. E 
encontramos que as diferentes repostas que vai dando a esta interrogante van variando de 
novela en novela. Hai unha evidente oscilación de caráter enunciativo e expresivo que é 
un síntoma de cada unha das etapas, de cada un dos períodos polos que Casares atravesa. 
Oscilacións que teñen que ver con quen fala e de que fala e, tamén, con como fala. Faise 
máis e máis evidente a distinción entre a ficción e o relato, a distinción entre o imaxinario 
e o simbólico, entre a cadea de feitos e acontecementos que se relata e a maneira de dispor 
o relato mesmo. Por dicírmolo de novo cunha máxima lacaniana, “unha cousa é o pasado 
e outra cousa é a historia” (Lacan, 1973, 27). Ou sexa, unha cousa é a ficción que se quere 
relatar e outra a maneira en que se produce a súa fixación no discurso.  

É a nosa intención proceder ao modo barthesiano (1971, 149) establecendo que o 
momento político, a ficción suscitada por ese momento político e o modo de presentala 
son, en realidade, figuras dun mesmo movemento histórico. Hai, por tanto, unha tentativa 
de ligar, mesmo que sexa dun xeito dificultoso, tres instancias: a da ficción, a da dicción 
e a da realidade. E é a Historia quen actúa como conector. As mudanzas ideolóxicas que 
o autor segue ao longo da súa vida proxectan como correlato as diferentes maneiras de 
narrar, tanto desde o punto de vista temático, e diexético e actancial, como desde o punto 
de vista enunciativo e expresivo. De tal maneira que en todo canto ficciona Casares hai 
un proceso alegórico de base que funciona como unha rede de analoxías, rede a partir da 
que podemos encontrar certos principios teóricos. Principios que o autor non enunciou 
dun xeito evidente mais que acompañan ao vaivén das ondas políticas e culturais do 
tempo que lle foi dado vivir.  

Se botamos unha ollada rápida á evolución do estilo casariano vemos que aparece ao 
principio unha novela que é radicalmente formalista, Cambio en tres, de 1969, moi 
pendente da lingua, da expresión e dos procedementos narrativos que trasladan os feitos 
ao lector. Esta primeira novela continúa noutra posterior Xoguetes pra un tempo 
prohibido, de  1975, na que se produce un movemento biográfico que tenta explicar a 
posición histórica daqueles mozos que inician a transición desde o franquismo á 
democracia. Mais logo dese segundo movemento aparece unha novela, Ilustrísima, de 
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1980, que sería unha obra moito máis cinxida ao que sería o ideal proclamado, debedor 
dunha fascinación polo clasicismo do modelo realista decimonónico.  

Resulta evidente que as oscilacións que se van dando entre estes diferentes 
movementos creativos e estéticos van acompañados de oscilacións na comprensión do 
mundo e no posicionamento político do autor. Resulta de grande interese a tensión que 
se crea entre o ideal estético proclamado unha e mil veces e as diferentes realizacións que 
o autor vai acadando no progreso da construción da súa obra literaria. Agás no caso de 
Ilustrísima, que podemos entender como a novela en que se logra supostamente ese ideal, 
en todos os demais casos resulta moi curioso que alguén que vén proclamando desde hai 
anos unha fidelidade a un proxecto de realismo e transparencia dea a luz de cada vez unha 
variación diferente que o sitúa máis na banda da opacidade que da limpidez e a claridade.  

Lembro a respecto diso unha mesa redonda do ano 1984 ou 85 en que estaban Carlos 
Casares e Darío Villanueva (1992 e 2004), daquela teorizador do realismo, na medida en 
que estaba a desenvolver o que logo sería o seu traballo principal sobre o realismo (1992) 
en que Carlos Casares expuxo a súa célebre teoría do cristal. Para el, segundo dixo alí e 
deixou escrito e dito tamén noutros lugares (Fernández Freixanes, V., 1976, Platas 
Tasende, Ana María, 1998, González Tosar, L., 2017)  a linguaxe da narrativa tiña que 
ser unha linguaxe transparente, xamais opaca, que deixase ver con claridade a realidade 
que se manifestaba a través da palabra. Anxo Tarrío (2003: 34) ten escrito ao respecto, 
falando agora sobre a mención deste tema en Deus sentado nun sillón azul: 

É doado decatarse de que Carlos Casares non foi indiferente á procura dun punto de vista que 
se axustase ás necesidades da materia narrada, pero con pouca fortuna. Utilizou un punto de vista 
que en ocasións segue dun xeito absolutamente fiel ó que Robbe-Grillet utilizara, por exemplo, en 
La jalousie (1957), ou Faulkner, ás veces, en The Sound and the Fury (1929). Neste sentido, 
podemos dicir que, paradoxalmente, nunca Casares foi tan seguidor como nesta novela de certos 
aspectos do nouveau roman. Pero non o mantén, ou non lle importa abandonalo, a favor da 
omnisciencia. Un punto de vista, por outra parte, difícil de soster sen danar o principio de verosimi- 
litude, anque non sexa máis que pola reserva e intimidade que, nos anos en que está localizada a 
historia, rexían a vida privada dos domicilios urbanos europeos das clases máis ou menos 
acomodadas da burguesía e da pequena burguesía. Unha vida privada que se vía protexida por 
cortinas ou visillos impenetrables á mirada curiosa dos veciños. Neste aspecto conculcou Casares 
unha das convencións básicas da escritura realista, eido que era, como xa sabemos e recordamos 
máis arriba, onde adoitaba ubicarse o noso escritor no que se refire ó mundo da ficción.  

Porque, efectivamente, tamén en Deus sentado... insiste Casares na súa metáfora da fiestra e a 
escritura, atribuíndolla agora ó seu personaxe (“el”). Así, na rememoración que o narrador 
“transcribe” dos recordos da noutrora dubidosa noiva do personaxe central: 

“Na catedral de Santiago, diante dun dos vitrais policromados da ábsida, un día puxo el os 
dedos en forma de pistola e fixo o xesto simbólico de disparar, como se quixese destruílo. Logo 
dixo que unha fiestra non debía ser outra cousa que un oco cuberto de cristal, limpo e transparente, 
para ver con claridade o que hai ou o que sucede no exterior. Un cristal de cores como aquel era 
unha pura inutilidade. Considerar que o debuxo e a pintura do vitral son máis importantes que o 
anaco de mundo que se pode ver a través dunha ventá, parecíalle unha pretensión ridícula e 
aberrante, tan estúpida como comer un caramelo con papel. De aí o seu desprezo por toda clase de 
preciosismo e a historia que lle entraba cada vez que relía unha páxina e notaba que unha 
gangosidade de adxectivos se interpuña como unha barreira de cores entre o seu pensamento 
transparente e os folios que acababa de escribir “(1996: 43).  

 
 
Isto, na nosa opinión, non deixa de ser un paradoxo do pensamento de Casares, na 

medida en que a linguaxe é sempre opaca. Non hai grao cero da linguaxe. O que hai nun 
texto son letras. E as letras son manchas, garabatos, grafos que a historia foi enchendo 
con funcións fonolóxicas representativas, mais que están moi lonxe de poderen dar conta 
do mundo real. E o estilo, o stylo, non o esquezamos, é un punzón, etimoloxicamente. A 
idea da linguaxe plana, da linguaxe transparente, conduciría radicalmente ao silencio, á 
páxina en branco. A un humano que non “ex-istise” e non estivese, por tanto, exectado 
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no mundo e separado del pola linguaxe. Un humano que, en definitiva, tería de ser animal 
ou anxélico, mais nunca histórico e cultural. Non hai linguaxe que non sexa epocal e 
local, estilo que non presente as marcas individuais dunha existencia.  

Quen escribe mánchase e quen escribe está a transmitir, tamén, a mancha do mundo. 
O mundo é unha mancha e aínda máis o é a súa representación a través da linguaxe. O 
noúmenon kantiano, a cousa en si, irrepresentable e inatinxible.  

En 1953, un Roland Barthes aínda descoñecido publicou O Grao cero da escrita, un 
conxunto de artigos aparecidos previamente en prensa entre 1947 e 1951. En 1959, 
Maurice Blanchot publica O libro por vir, onde disecciona o seu concepto de 
neutralidade, que podemos equiparar ao grao cero de Barthes. Para este, até mediados do 
século XIX tivemos unha burguesía que detentou, en tanto que clase dominante, unha 
escrita única, ao mesmo tempo instrumental e ornamental, da que a sociedade francesa 
dispuxo durante todo o tempo que durou o seu dominio. A partir dese momento houbo 
tres factores que iniciaron a ruptura desa escrita burguesa: a inversión demográfica 
europea, a aparición do capitalismo moderno logo da substitución da industria téxtil pola 
metalúrxica e a secesión da sociedade francesa en tres clases inimigas.  

O grao cero da escrita, que sería o que Barthes denomina a escrita branca, sería unha 
escrita espida de ideoloxías e estilos, impersoal, ausente, que non se someta ás leis da 
literaridade.   

Para Blanchot, que dialoga con Barthes, a literatura esixe dos autores e autoras unha 
transformación: quen escribe modifícase profundamente. É o que Blanchot denomina o 
canto das sereas. A idea da obra como unha esfera en cuxo centro estaría a fonte do canto 
das sereas. A obra vai en busca da súa orixe, da súa esencia, do seu punto cero, da súa 
propia disolución. Porque, dirá Blanchot, escribir é querer destruír o templo antes de o 
edificar.   

Porque o que hai no fondo desta oposición entre o mundo e a súa representación escrita 
é, finalmente, a imposibilidade, a constancia de que o mundo é inefable, a certeza de que 
non é posible transpoñelo á palabra dun xeito unívoco e fidedigno, non pode ser dito, 
explicado ou descrito con palabras. Hai un mundo aí fóra, que chega a nós a través dos 
sentidos, e hai outro mundo nas palabras que escribo, mesmo tentando representar ese 
mesmo mundo que está aí fóra, que se converte noutra cousa, por máis que queira ser un 
mero trasunto, unha simple copia, unha sinxela écfrase.  

Digamos que unha das claves vén dada polo propio Roland Barthes cando, ao falar do 
haiku, chega á conclusión de que o haiku non é un pensamento rico reducido a unha forma 
mínima senón que é un acontecemento breve que encontra de súpeto a súa forma xusta. 
Isto é, cada pensamento, cada ficción, debe encontrar o seu propio modo de codificarse, 
o seu propio camiño de representación. Non hai, por tanto, un cristal que se poida 
presentar como opaco ou transparente, na medida en que a ficción é moito máis que unha 
ollada sobre unha imaxe dada, senón un complexo artefacto que demanda unha forma 
específica, unha forma que, como ben testemuña a propia obra de Casares, tende a ser 
específica e dificilmente repetible.  

Dalgún xeito a obra de Barthes suxire que a literatura non debe ser pensada como 
mímese senón, máis ben, como semiose, para non vela como unha imitación dunha 
realidade senón como a invención de novos modelos por medio de signos. Casares pasa 
a vida perseguindo un modo de mímese sen se dar conta, cando menos a partir das 
interpretacións que espallaba, de que o que estaba era a producir novas realidades, 
dificilmente miméticas mais cargadas de sentido. Como dicía Malcolm Bradbury, é certo 
que as novelas contan algo, mais algo que, paradoxalmente, elas mesmas inventan. 
Robbe-Grillet e Philippe Sollers explicaron en teoría e práctica que a ficción pode ser tan 
pouco representacional como a máis abstracta das artes visuais.  
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Vincent Jouve, (16: 1986) ao analizar o concepto de literatura en Barthes, sinala que 
hai, desde O Grao Cero da Literatura, un estrito determinismo cultural. Tanto os signos 
da literatura como as modalidades de recepción da obra están en relación directa coa 
Historia. O escritor non ten elección: está obrigado a significar a arte na súa maneira de 
escribir. A forma literaria, obrigada a someterse ao criterio do público, está sempre 
marcada socialmente. A literatura, nese sentido, non existe fóra da relación que liga o 
autor coa sociedade. E é porq ue esa relación evolúe polo que a linguaxe literaria tamén 
evolúe.  

A literatura, por tanto, non é comunicación senón linguaxe, unha idea formal. Non hai 
unha esencia de arte eterna senón que toda arte é manifestamente epocal e histórica. Non 
hai, por tanto, unha realidade que transparentar, o cristal é pura opacidade porque o que 
ten que mostrar é unha proxección, unha semiose. Non hai un mundo detrás que se deixe 
ver, dependendo do grao de opacidade do cristal. O grao cero da (opacidade do cristal da) 
escrita. Como sinalaba Barthes, no prólogo do seu libro, trátase dunha escrita que ten por 
función non só comunicar ou expresar senón impor un alén da linguaxe que é, ao mesmo 
tempo, a Historia e o partido que se toma nela. Non existe linguaxe escrita sen rótulo pois 
ningún fechamento se funda sen unha idea de perennidade. Non se trata, así, dunha 
historia da lingua nin dos estilos. Só unha historia dos Signos da Literatura. Así, nos 
tempos en que a unidade ideolóxica da burguesía produciu unha escrita única (tempos de 
clásicos e románticos) a forma non podía ser dilacerada xa que a conciencia non o era. 
Mais no momento en que o escritor deixou de ser unha testemuña do universal para 
tornarse unha conciencia infeliz, o modo de escrita clásica estalou e toda a literatura, 
desde Flaubert até hoxe, tornouse unha problemática da linguaxe.  

E velaí un parágrafo fundamental na exposición inicial de Barthes (1973: 13),  
Neste exacto momento, a Literatura (a palabra naceu pouco antes) foi consagrada 

definitivamente como un obxecto. A arte clásica non podía sentirse como unha linguaxe, ela era 
linguaxe, isto é, transparencia, circulación sen depósito, concurso ideal dun Espírito universal e 
dun signo decorativo sen espesura nin responsabilidade; o fechamento desa linguaxe era social e 
non de natureza. Sábese que a finais do S. XVIII esa transparencia comezou a turbarse; a forma 
literaria desenvolveu un segundo poder, independente da súa economía e da súa eufemia; fascina, 
transporta, encanta, ten un peso; a Literatura xa non é percibida como un modo de circulación 
socialmente privilexiado senón como unha linguaxe consciente, fonda, chea de segredos, dada ao 
mesmo tempo como un soño e como unha ameaza.  

 
Interésanos o feito de que tanto Barthes como Casares empreguen a palabra 

transparencia e, tamén, que esa palabra estea ligada ao concepto de arte clásica, imposible 
xa historicamente a partir de finais do S. XVIII.  

Digamos que Casares sente a ameaza dos seus propios textos. Son soños, si, mais 
tamén son ameazas. E o que se sente como ameaza é ese saber do relato que aquí 
pretendemos exteriorizar. Un saber que se manifesta a partir da opacidade da linguaxe, 
mellor dito, das linguaxes que concorren no texto narrativo, tanto no seu nivel ficcional 
como diccional, tanto desde o punto de vista diexético como actancial, tanto desde a 
perspectiva enunciativa como expresiva.  

É, por tanto, esta oposición entre mímese e semiose a que xace por detrás da manida 
tensión entre transparencia e opacidade. No fondo, un conflito moi do seu tempo e que 
viña sendo suliñado pola súa xeración desde dez anos antes da publicación do primeiro 
libro de Casares. A súa reacción, o que poderiamos denominar como aposta mimética, de 
implicación nun modelo literario que volvese recuperar a mímese como centro da práctica 
literaria, do exercicio textual, ten máis de ensoñación que de realidade, na medida en que 
a propia dinámica compositiva dos seus textos narrativos vai inclinando, como non podía 
ser doutra maneira, cara a un modelo de semiose, de produción de artefactos semióticos 
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nos que a transparencia do cristal que permite a contemplación plácida e burguesa do 
mundo se torna secundaria.  

Digamos que a oposición que se establece non é outra que a de escritor e escribidor. 
Mentres o escritor, home do intransitivo, considera a linguaxe como un fin en si mesmo, 
o escribidor, home do transitivo, só ve nas palabras un vehículo do pensamento. O 
primeiro traballa a palabra, o segundo utilízaa. A linguaxe é para o escritor un facer; para 
o escribidor, o soporte dun facer.  

A proposta de Casares, por tanto, de combinar transparencia e realidade resulta, no 
plano teórico, un proxecto que se instala no interior dos debates da época. O errado de 
pretender representar o real, desde varias perspectivas. En primeiro lugar desde a 
perspectiva de Lacan, de ver a realidade como xustamente o que escapa á linguaxe e, en 
segundo lugar, pola inviabilidade de coincidir unha orde pluridimensional (o real) e unha 
orde unidimensional (a linguaxe).  En palabras do propio Barthes  

 Poderíase imaxinar unha historia da literatura, ou mellor dito, das producións da linguaxe, que 
sería a historia dos expedientes verbais, con frecuencia delirantes, dos que os homes se serviron 
para reducir, domesticar, negar, o pola contra asumir o que é sempre delirio, a saber, a 
inadecuación fundamental da linguaxe e do real.” (Barthes, 1978:  21-22)  

 
Así que a combinación de transparencia e realidade leva como pares de oposición os 

seus propios contrarios: opacidade e imaxinación, constituíndo un dos cadros semióticos 
centrais a termos en conta na análise de cada unha das novelas. En cada etapa do seu 
traxecto narrativo, Casares sitúase nunha posición diferente: máis ou menos opaco, máis 
ou menos imaxinativo. Máis ou menos debedor do acontecemento. Personaxes puramente 
acontecimentais fronte a personaxes deseñadas, de proxecto actancial. Novelas cunha 
maior ou menor presenza de uns e outros.  

Estes dous grandes núcleos de oposicións están intimamente ligados e perfectamente 
claros ao longo de toda a obra de Casares. Por unha banda, o feito e o acontecemento e, 
por outra, a opacidade e a transparencia do cristal da linguaxe.  

Podemos sinalar que o movemento que conduce a Casares desde a primeira das súas 
novelas Cambio en tres, até a segunda, Xoguetes para un tempo prohibido, e a terceira, 
Ilustrísima, é un movemento de progresivo afastamento do tema existencialista da 
continxencia. Como veremos, se na primeira destas obras temos uns personaxes 
sometidos ao azar e desprotexidos perante o imprevisto, o accidente, na terceira das 
novelas, Ilustrísima, hai unha dignidade eclesiástica que se preocupa en facer correr o río 
dos acontecementos dentro dun rego de prevención e orde, de maneira que nada poida 
desenvolverse pola súa conta, fóra das canles estipuladas. No medio, unha novela que é 
un exercicio biográfico sobre unha xeración. Se entendésemos a suposición de Karl Marx 
de que a loita de clases é, no fondo, unha lóxica da continxencia, daquela poderiamos 
pensar que unha novela sen continxencia é, tamén no fondo, unha novela sen loita de 
clases. Un puro idilio. Esta será unha idea á que teñamos que volver en varios momentos 
do noso discurso.  

Repararemos, despois, nunha novela sobre a Guerra Civil en que o modo de 
enunciación se complica a partir da figura dun inspector de policía que escribe uns 
informes que serán o corpo principal da novela.  

Segue despois unha novela sobre un vello profesor dedicado por enteiro ao 
coñecemento, e na que volven asomar historias da Guerra Civil, na que alterna narradores 
e puntos de vista, sen encontrar ese punto de transparencia que segue a ser o seu ideal de 
escrita.  

O que agacha, daquela, a proposta de Casares non é outra cousa que a castración, en 
sentido freudiano, ou sexa, a constatación de que o acceso ao ser pleno está restrinxido a 
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aquel que fala. Dito doutro xeito, o simbólico sepáranos do real en tanto que o real é, 
xustamente, aquilo que non pode ser dito.  

 

Escrita e existencia 
É moi curioso, ademais, que Casares escriba cada unha das súas novelas en momentos 

de crise existencial, en momentos en que as mudanzas persoais e políticas lle esixiron un 
esforzo, manifestado por medio dos seus libros, de reflexión e de aclaración da súa 
posición no mundo e na existencia. Momentos en que a lóxica da continxencia se 
manifestaba de xeitos moi diferentes a través da disposición epocal da loita de clases.  

Temos unha novela do sesenta e oito, Cambio en tres, de 1969. Novela que dá conta 
das inquietudes dun mozo escritor e intelectual que quere deixar testemuña do seu propio 
tempo. Novela na que se preocupa de être à la page con todos e cada un dos topos e dos 
tropos comúns na moda literaria do seu tempo.  

Así, nesta primeira das súas novelas, formúlase unha historia moi simple. Un rapaz 
dunha vila de Galicia encontra unha pistola cargada nunha mina. A pistola cargada e 
abandonada ou escondida é, obviamente, un eco da Guerra Civil recente. Difúndese a 
noticia do achado da pistola entre toda a rapazada do lugar. Todos queren ver a pistola e 
xogar con ela. Xorde entón unha pequena disputa pola pistola. A pistola dispárase e un 
rapaz morre. A partir de aí o personaxe principal é xulgado e condenado a pasar uns anos 
en prisión. Cando sae de prisión non encontra traballo e decide emigrar a Francia, para 
traballar de albanel. Ao pouco tempo de estar en Francia ten un accidente de circulación 
e morre.  

O que nos está a contar aí Casares é que unha vida sometida ao acontecemento e á 
continxencia é unha vida absurda. Ese é un dos grandes temas do existencialismo francés.  

Estamos, por tanto, diante dunha novela plenamente existencialista. De principio a fin.  
Cal é a solución que nós podemos encontrar diante deste mundo rexido polo 

acontecemento e a continxencia. A vontade. Só temos como solución a vontade. Se 
deixamos que a vida nos viva, a vida fará connosco o que ela queira, levaranos por aquí 
e por alí, someteranos ás regras do azar, do caos, do puro absurdo. Nós non temos outra 
alternativa que termos un proxecto sometido á vontade. Codificarmos os nosos 
obxectivos, planificarmos os obxectos do noso desexo. En definitiva, adentrármonos na 
lóxica da continxencia isto é, na loita de clases.  

Casares pasa bastante tempo sen escribir, sen botar man do que estamos a definir como 
o saber do relato. E a seguinte vez que o fai é con Xoguetes para un Tempo prohibido, 
publicada en 1975, que desde o noso punto de vista é unha colección de relatos feita para 
presentarse a un premio, que finalmente gañou. Xoguetes... representa unha alteración da 
estética do acontecemento iniciada en Cambio en tres.  

Tal e como nos informa Xavier Carro (2009: 71) 
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 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.  

Xoguetes para un tempo prohibido, de 1975, preséntasenos como un cruzamento entre 
dous subxéneros da novela que foran, pouco e pouco, converténdose en clásicos: a novela 
de educación (Erziehungsroman) e a novela de formación (Bildungsroman).  
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De partirmos da afirmación de Bahtín (1992, 200) de que "o heroe sempre se 
representa como un ente concluído e invariable, xa que todas as súas calidades se 
presentan desde o inicio e, ao longo da novela, simplemente se comproban" podemos 
constatar que, no caso da novela de Casares, como é común na novela existencialista, o 
heroe é un ser intranscendente que adoece de trazos persoais superiores, agás a constante 
teima en reformular o fundamento da realidade e da súa existencia. Ben lonxe, por tanto, 
dun heroe estático a revelarnos unha experiencia do mundo que non xere coñecemento, 
que non contribúa ao seu propio crecemento interior, senón aqueloutra que sirva como 
campo de probas das certezas do protagonista, como constatación do seus achados en 
relación coa certeza. Non se trata das aventuras dun heroe que é igual antes e despois do 
relato, senón, como é o caso, dun humano que acaba convertido nun ser enteiramente 
renovado e madurado, transformado, por mor da experiencias vividas e das decisións 
tomadas, nun home engrandecido, para ben e para mal, logo de gorentar a ruína das 
ilusións e un coñecemento máis fondo do mundo e da humanidade.  

Así, o heroe non aparece blindado a calquera novidade que a experiencia lle 
proporcione. Antes ben, a súa busca é, sobre todo, unha busca interior, unha renovación 
constante que non cede perante os distintos valos que lle van coutando o camiño. 

O libro presenta, certamente, unha serie de aspectos de moito interese. Un deles que 
aparece unha frase, en dúas ocasións, referida ao pai do personaxe principal, que é un 
completo correlato do propio Casares, entrevisto na distancia a ler no interior da 
biblioteca que preludia unha futura novela: Deus, sentado nun sillón azul.  

Un día non veu cear nin durmir, e o papá pasou a noite fundido no vello butacón azul, coa 
cabeza apoiada na mau dereita, decindo algún pecado de cando en vez. (1975: 17) 

 
Seguro que colle o periódico e ponse a ler, ou séntase no butacón azul coa cabeza apoiada na  
man dereita, mordendo as uñas dos dedos da esquerda, e pensa que por qué coño as cousas han 

de ser así. (1975: 43) 
 
 

Esta figura do pai, mestre e lector, dá lugar a outra das novelas de Casares, agora unha 
novela sobre as posibilidades do saber como proxecto de vontade.  

Temos, depois, unha novela de inicios dos anos oitenta, Ilustrísima, de 1980. Un 
momento histórico irrepetible en que os novos tempos da transición política, coa 
Constitución Española, a Autonomía, a Lei de Normalización Lingüística, construían o 
imaxinario dun gran futuro, unha grande ilusión.  

Resulta de moito interese facermos unha comparación cunha novela de finais dos 
oitenta, Os Mortos daquel Verán, 1987, en que volve á Guerra Civil, manifestando unha 
certa desilusión e desencanto polo curso da historia neses primeiros tempos da 
Democracia.  E resulta aquí de moita utilidade a frase de Foucault de que “toda institución 
é un modo de enunciación”, xa que cada unha destas novelas, e as dúas que aínda virán, 
manifesta un modo de enunciación diferente e que ten moito que ver non só coa historia 
que están a contar mais, tamén, co momento persoal do autor e o momento epocal 
colectivo do seu país.  

Se temos en conta que a España da Transición contou con catro gobernos sucesivos do 
PSOE de Felipe González, o primeiro desde 1982 a 1986, o segundo desde 1986 a 1989, 
o terceiro desde 1989 a 1993 e o cuarto desde 1993 a 1996, podemos afirmar que a novela 
está escrita ao longo da primeira lexislatura de González e publicada xusto no inicio da 
segunda lexislatura. En Galicia, 1987 significa, ademais, o final do goberno de Xerardo 
Fernández Albor e o inicio do goberno de Fernando González Laxe, que continúa até 
1990.  

Cabe lembrar que desde 1980 viña funcionando operativamente en Galicia un grupo 
de opinión denominado Realidade Galega composto, no seu núcleo directivo, por 
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Domingo García Sabell, Ramón Piñeiro, Andrés Torres Queiruga, Marino Dónega, 
Agustín Sixto Seco, Francisco Fernández del Riego, Carlos Casares, Julio Losada, 
Benjamín Casal, Jaime Isla Couto, Ricardo Carballo Calero e Julio Meijide.  

Entre os promotores máis representantivos, ademais dos citados, figuran Valentín Paz 
Andrade, Rafael Dieste, Isidro Parga Pondal, Isaac Díaz Pardo, Gonzalo Torrente 
Ballester, Alvaro Cunqueiro, Camilo José Cela, Manuel Colmeiro, Xaquín Lorenzo, 
Xohana Torres, Basilio Losada, Antonio Fraguas, Vidal Abascal, Carlos Baliñas, Luis 
Suárez Llanos.  

Un artigo do xornalista Perfecto Conde en El País de 8 de marzo de 1980 declaraba 
La característica principal del grupo parece ser el manifiesto reiterado de su independencia 

política. En el fondo de todas las declaraciones de sus miembros subyace siempre la obsesión por 
desmarcar su labor de «toda vinculación partidaria y de toda acción electoralista». Sucede un poco 
que ellos mismos se atribuyen una carta de naturaleza galleguista que quieren que sea intocable, 
lo que origina el hecho de que recelen de manera muy especial hacia la propia prensa sobre todo 
de las especulaciones que la falta de definición del grupo ha venido provocando en las últimas 
semanas.A su vez, su salida a la luz pública se ha visto precedida por los recelos políticos de no 
pocos partidos, algunos como el Partido Galleguista, de su propia órbita, que no ocultan 
preocupación ante el significado futuro que pueda dar Realidade Galega a sus comparecencias 
públicas, muy especialmente en lo que se refiere al próximo referéndum autonómico sobre el que 
el nuevo grupo no ha dicho una palabra, por ahora. Uno de sus miembros más prestigiosos, el 
pintor Manuel Colmeiro, que mantiene serias dudas al respecto, llegó a declarar a EL PAIS que 
«no está nada clara todavía la coherencia del grupo». 

Con todo Carlos Casares será deputado autonómico integrado no grupo parlamentário 
do PSdG-PSOE entre 1981 e 1985.    

A propia Fundación Carlos Casares na súa biografia on line do personaxe describirá 
esta etapa da súa vida do xeito seguinte: 

No ano 1982, Casares sae elixido deputado ao Parlamento de Galicia pola circunscrición 
electoral de Ourense. Presentouse ás eleccións como “galeguista independente” nas listas do 
PSdeG-PSOE e nesa andaina estivo acompañado por Ramón Piñeiro, Alfredo Conde e Benxamín 
Casal. Casares gardou sempre un excelente recordo daquela primeira cámara autonómica, que 
presidiu Antonio Rosón no Salón Nobre de Fonseca. O espírito de consenso, ao que tanto 
contribuíron os deputados galeguistas, deu froitos como a aprobación por unanimidade da Lei de 
Normalización Lingüística, en cuxos debates e redacción xogou Casares un importante papel. 
Pouco antes de rematar a lexislatura, no ano 1985, Piñeiro decide propoñer a Casares como director 
de Editorial Galaxia, cargo que desempeñará ata a súa morte procedendo a unha fonda e 
modernizadora reestruturación da emblemática editorial viguesa. A actividade política e editorial 
condicionaron innegablemente a dedicación literaria de Casares. Certamente a principios da 
década publicara as súas biografías de	Vicente Risco	e Otero Pedrayo, así como un saboroso libro 
de conversas con Ánxel Fole, pero non volverá á creación novelística ata 1987, ano no que 
aparece	Os mortos daquel verán.	 

 
Como vemos a meados deses anos oitenta Carlos Casares deixa a política 

representativa como deputado autonómico e pasa a se ocupar de tarefas que máis teñen 
que ver coa cultura, na Editorial Galaxia, na revista Grial, no Consello da Cultura Galega, 
e, cousa que podemos ver en Os mortos daquel verán, de 1987, asoma de novo a dúbida 
sobre o Pacto Constitucional, a posibilidade de que a dereita do país e do estado asuma 
un comportamento verdadeiramente democrático.  

O curioso do caso é que nada disto está presente no discurso do home Carlos Casares 
que, porén, manifesta unha lóxica ben distinta cando se proxecta a través da ficción 
novelesca.  

Aquel mundo opitimista de Ilustrísima ao que un podía enfrontarse botando man 
simplemente do imperativo categórico, un mundo que se podería intuír como moral, como 
posuído pola ética, cede paso agora a unha traxedia histórica aínda non superada como a 
que se narra en Os mortos daquel verán, de 1987, novela na que o único personaxe que o 
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autor sinala como continuador da súa aposta anterior polo imperativo categórico é, 
ademais do boticario asasinado, a esposa do dono da fábrica local, un fascista que se 
dedica a pasear obreiros e sindicalistas, e que vive atemorizada na casa, da que só sae 
para asistir aos servizos relixiosos, sufrindo a violencia simbólica do seu home, situada 
nunha posición intermedia mantendo o contacto cos obreiros.  

Será o Casares culturalista, saído deste abandono da primeira liña da política 
representativa, o que asome despois na súa seguinte novela Deus sentado nun sillón azul, 
de 1996, que formula agora unha interrogante sobre a vontade como saber, sobre a 
posibilidade de dedicarse ao saber e ao coñecemento como resposta á continxencia e á 
inmersión da existencia no acontecemento.  

Existe un saber neutral, un saber que poidamos situar á marxe dos consensos que rexen 
en toda sociedade? Casares reflexiona sobre isto nunha entrevista que lle concede a 
Miguel Riera publicada no número de maio-xuño da revista Quimera en 1997 

La figura del intelectual consentidor que apoya los movimientos antidemocráticos siempre 
me ha interesado. La verdad es que esta novela se empezó a componer en Berlín. Yo tenía claro 
que quería hacer el retrato del intelectual parafascista, o profascista sin ser exactamente facista. Y 
entonces, en Berlín, (...) fui a pasear a orillas del lago y me encontré con un letrero que decía, 
“Casa de la conferencia de Dantzig”.(...) Estás en aquel lugar tan bonito, a orillas del lago, 
un sitio paradisíaco, donde todo te invita, a estar tranquilo, feliz, y es precisamente ahí donde los 
nazis deciden acabar con los judíos... Aquella noche después de tomar la decisión de eliminar a 
los judíos, dos de los jerarcas (..,), sentados al fuego de la chimenea se recitaban poemas 
románticos alemanes y cantaban canciones. Este es un hecho que nos ha costado mucho entender; 
(...) que un caballero puede ser extraordinariamente sensible, recitar poemas románticos y 
decidir sin inmutarse la muerte de otro ser humano... Aquella visita me sirvió para reflexionar 
sobre el papel del intelectual, sobre su responsabilidad (...). Lo que yo quería hacer era el retrato 
de un tipo de intelectual que a mí me resulta especialmente repugnante, ese individuo muy seguro 
de sí mismo y capaz de hacer grandes barbaridades o, por lo menos, de ayudar a hacerlas.  

 
Estamos, daquela, diante da exploración do saber como unha das saídas do círculo do 

absurdo e da prisión da continxencia. Tal e como sinalan os existencialistas franceses: a 
filosofía e a arte son as condicións de desempeño máis dignas da humanidade. Non por 
non estaren sometidos á continxencia, como o universo enteiro, senón por seren os 
buscadores de vías para acceder ao coñecemento do mundo. O saber compréndese entón 
como unha solución necesaria, aínda que este se produza nun contexto histórico e social 
como o do franquismo profundo da inmediata posguerra.  

Mais tampouco vale un saber calquera, un saber por saber. E é moi curioso que, aínda 
que aí polo fondo, e tal como ten sinalado a crítica1 , haxa un pouco de Vicente Risco, na 

                                                
1 José María Paz Gago (2002: 2) declara que “Estoy convencido de que, si alguno había, el 

drama personal de Carlos Casares se encerraba en el argumento de esta novela: la biografía 
contradictoria de su querido y admirado Vicente Risco”.  

Olivia Rodríguez González  (2007: 23) escribe que:  
A historia que conta Casares ten, ademais, epílogo. Non me refiro agora á organización dun 

Congreso Vicente Risco en 1994, caracterizado pola pluralidade case exhaustiva e polo 
afloramento das tensións ideolóxicas e emocionais; 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 posguerra. 
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 facer 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 sicamente e parécese na 
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medida en que moitos dos trazos do personaxe principal coinciden en parte co personaxe 
histórico de Vicente Risco, a quen Casares lle dedicou unha biografía, que parte dos 
materiais da súa inacabada tese de doutoramento sobre a Xeración Nós, o certo é que, no 
fondo, Casares, por medio dese personaxe centrado no coñecemento e na investigación e 
o estudo, está a falar, en realidade, de si mesmo. Casares está a contar, como sempre fai, 
unha e outra vez, a súa propia biografía, a través de caracteres que son e non son el 
mesmo; que, por unha banda, se achegan moito ao seu propio perfil, mais, por outra, son 
independentes e asumen trazos individuais do seu rol de personaxes dentro dunha historia. 
Hai sempre un xogo de luces e de sombras, de aspectos que si e de aspectos que non.  

Estamos diante da novela do Casares culturalista, do Casares que abandona xa o 
espazo público máis notorio da política representativa como deputado no Parlamento 
Autonómico e tentar facer un traballo máis concentrado na sombra, nos seus propios 
proxectos de coñecemento.  

E, finalmente, hai unha novela que nos parece a mellor de Casares con moito, sobre 
todo porque é unha novela que culmina este proceso de querer saber a través do relato, e 
que é unha novela sobre o incesto: O sol do verán, de 2002. Unha novela que é unha volta 
á análise do acontecemento e da continxencia, unha novela sobre o fracaso da vontade, 
na medida en que é a continxencia quen está por tras do desexo. O personaxe principal 
da última das novelas de Casares, Carlos de nome como o propio autor, está tan exposto 
á continxencia como o personaxe principal da primeira. Porque, como dixera Lacan 
(1978, 1983: 79), a conciencia é pura continxencia.  

O curioso de todo isto é que Casares só encontra o modelo narrativo que el sinalaba 
como o seu predilecto para o tipo de literatura que quería crear, esa literatura de linguaxe 
como cristal transparente, que fuxise da opacidade da linguaxe e tentase reflectir dun 
modo directo o eco do mundo, na terceira das súas novelas, Ilustrísima. O resto das veces 
complícase, non encontra o modo de enunciación necesario para crear esa transparencia 
que ansía. Conta a Guerra Civil a través dun comisario de polícia que realiza unha 
investigación sobre un crime perpretado polos fascistas, a vida dun intelectual de 
provincias a partir da ollada dunha antiga noiva que o contempla desde a xanela da súa 
casa. Un historia de amoríos incestuosos a partir da ollada da muller que chora polo seu 
irmán amante morto.  

 

                                                
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 sempre 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)”  

 Mais o autor recoñeceralle a Platas Tasende (1998: 23)  que:  
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.  

E o profesor Anxo Tarrío (2008: 13) conclúe que:  
O certo é que a circulación pública da novela foi asentando no ánimo de moitos lectores, quero 

dicir, dos lectores iniciados nas claves da cultura galega, a convicción de que Vicente Risco foi o 
modelo no que se inspirou Casares á hora de deseñar a figura física, a formación, a biografía 
intelectual e os costumes do home que vive fronte á fiestra dunha muller que fora compañeira na 
Universidade e noiva peculiar súa en anos pasados e que o segue coa mirada día tras día nos seus 
costumes e hábitos sistemáticos.  
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Como se pode comprobar o noso método de análise alterna entre o que poderiamos 
denominar lectura inherente e lectura externa, mesmo botándomos man do denominado 
método biográfico ou biografista, aquel que desde o libro de Sartre sobre Flaubert, L’Idiot 
de la famille, revelou que, mesmo partindo da biografía exhaustiva do autor, resulta 
imposible encontrar uns principios explicativos que só poden ser revelados tomándomos 
en conta o microcosmos literario no que se insertaba. L’Idiot de la famille converteuse, 
desde a súa aparición, nunha mostra máis da imposibilidade do realismo, agora desde a 
perspectiva da historia, constatando así as dúas conclusións que Arturo Leyte (2005:28 ) 
sinala a propósito da filosofia de Heidegger, “por una parte, la imposibilidad de una 
certeza teórica acerca del mundo; por otra, la falacia de una reconstrución histórica del 
tiempo”. 
E téñase en conta que neste xogo de contrastes non é tan dificultosa a análise dos textos 
desde a súa perspectiva intrínseca como desde a perspectiva externa. Os modos máis 
típicos da análise externa proviñeron de autores tan diferentes como Lukács ou 
Goldmann, Borkenau (a propósito da xénese do pensamento mecanicista), Antal (a 
propósito da pintura florentina) ou Adorno (a propósito de Heidegger). Todos eles 
tentaron remitir as obras á visión do mundo ou aos intereses dunha clase social. 
Presuponse neles que a comprensión dunha obra é a comprensión dunha maneira de ver 
o mundo propia dun determinado sector social, de tal xeito que o artista actuaría como 
unha especie de médium, o consenso ao que temos feito referencia ao longo de páxinas 
precedentes. Mais non deixa de ser esta unha vía nomeadamente inxenua, toda vez que 
presupón que un grupo social pode actuar directamente sobre a produción dunha obra.    

Por dicilo con palabras de Bourdieu (1997, 84) no inicio do Anexo 2 do seu libro 
Razóns Prácticas,  

 “Tanto en el ámbito del conocimiento como en lo demás, se establece competencia entre 
grupos o colectividades por lo que Heidegger llamó “la interpretación pública de la realidad”. De 
manera más o menos consciente, los grupos en conflicto pretenden imponer su interpretación de 
lo que las cosas fueron, son y serán». No tendría ningún reparo en asumir como mía esta propuesta 
que Robert Merton formulaba por primera vez en The Sociology of Science[23]. A menudo yo 
mismo he recordado que, si hay una verdad, es que la verdad es un envite de luchas”. 
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