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Carlos Casares Mouriño Programa
Praza Europa do Burgo

Feira de artesanía de
12:00 a 20:00

Participan 40 artesáns

de diferentes localidades

12:30 Actuacións
dos grupos folclóricos

 Catalmibre
e Ancoradoira

de 12:00 a 14:00 e
de 16:00 a 20:00

Obradoiros infantís

de 16:30 a 19:30
O Circo de Piter

(obradoiros circenses)

19:30
Actuación do Mago Teto

"O Afiador"

(1941, Ourense- 2002, Vigo)

Figura senlleira da cultura galega, Carlos Casares

desenvolveu, xa desde ben novo, un incansable

labor cultural e profesional sempre en prol de

Galicia e a lingua propia.

O seu currículo é practicamente inabarcable:

destacado narrador (Vento Ferido(1967), Cambio
en tres (1969), Xoguetes pra un tempo
prohibido(1975), Ilustrísima(1980), Os mortos
daquel verán(1987) ou Deus sentado nun sillón
azul(1996)), amplamente respaldado por crítica

e  público, cultivou tamén con asiduidade a

literatura para nenos (A galiña azul(1968), As
laranxas máis laranxas de tódalas laranxas(1973)

ou a saga de Toribio (1991-1994)).

Foi ensaísta, exitoso articulista (moi celebrada

a súa columna Á marxeno xornal La Voz de

Galicia que publicou a diario desde 1992 ata o

mesmo día do seu pasamento), biógrafo de

Otero Pedrayo, Risco, Curros Enríquez ou

Ramón Piñeiro e tradutor ao galego de obras

como O principiñode Saint Exupéry ou O vello
e o mar de Hemingway.

Ademais, Casares foi deputado polo PSdG-

PSOE do primeiro Parlamento de Galicia

(lexislatura na que se aprobaría a Lei de

normalización lingüística), membro da Real

Academia Galega, director da editorial Galaxia

e da revista Grial e presidente do Consello da

Cultura Galega.

En definitiva, unha figura clave na construción

do país que, en palabras de Henrique

Monteagudo, foi �un paradigma ético de

honestidade, de incansable procura da verdade

e de desinteresado altruísmo, radicado nun

compromiso inequívoco coa creación artística,

coas liberdades democráticas, cos valores da

humanidade e coa singularidade do seu propio

pobo�.


