
INFORMACIÓN E RESERVAS 

 

Para obter información adicional sobre a exposición e resolver calquera 

dúbida, as persoas interesadas poden remitir un correo electrónico a 

fundacioncarloscasares@gmail.com  

 Datas das visitas guiadas: Entre o luns 7 de maio e o venres 11 de 

maio de 2018 en dúas sesións de mañá (11h e 13h) e dúas de 

tarde (16.30h e 18.30h), cunha duración aproximada de 45 

minutos por cada sesión. Os centros escolares terán preferencia 

á hora das reservas de sesións de mañá. 

 Onde e como facer a reserva: Para apuntarse hai que remitir un 

email a casaculturadexinzodelimia@gmail.com antes do 5 de 

maio (email alternativo: fundacioncarloscasares@gmail.com). 

indicando un nome e teléfono de contacto, a data e sesión de 

preferencia, o número de persoas previstas e se se desexa ter a 

guía da actividade “Busca-busca”. Tamén pode realizarse a 

reserva nos números de teléfono 988461442 ou 986171941 

(mañás - horario de oficina). 

 Límites de grupos: O mínimo de persoas para facer a visita 

guiada será de 5 persoas. O máximo, agás centros escolares, será 

de 20 persoas. 

 

 

 

 

 

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS  

E VISITAS GUIADAS Á EXPOSICIÓN 

“OS MUNDOS DE CARLOS CASARES” 
 

 

 

DO 7 AO 11 DE MAIO DE 2018 

MUSEO GALEGO DO ENTROIDO 

Concello de Xinzo de Limia 
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“OS MUNDOS DE CARLOS CASARES” 
Co gallo do Día das Letras Galegas do 

ano 2017, a Fundación Carlos 

Casares deseñou unha exposición 

integral sobre a vida e a obra do 

escritor ourensán que percorreu 9 

cidades e vilas galegas, con parada 

final en Xinzo de Limia, universo vital 

de  Casares. O Concello de Xinzo de 

Limia e a Fundación Carlos Casares 

acordaron, nese mesmo ano, situar a 

exposición nunha sala dedicada ao 

escritor dentro do Museo Galego do 

Entroido. 

ESTRUTURA DA EXPOSICIÓN 
A estrutura da exposición é un deseño 

orixinal dos arquitectos coruñeses 

Creus e Carrasco, realizado en madeira 

de piñeiro sueco e inspirado na escrita 

de Casares, sinxela e transparente, e 

na súa afección pola carpintería e a 

xeometría fractal. Cada sección está 

composta por cinco “maletas” onde se amosan as pezas, sendo o 

diferente ángulo de apertura e un símbolo que marca as distintas etapas 

vitais do escritor. 

CONTIDOS DA EXPOSICIÓN 
“Os mundos de Carlos Casares” ten como obxectivo celebrar a vida e a 

obra do escritor ourensán (1941-2002) na clave dunha viaxe polo espazo 

e polo tempo, construíndo un mapa emocional e contando unha historia 

a través das propias palabras do escritor. Un percorrido explicativo en 

cinco espazos metafóricos pola 

súa vida, a súa produción 

literaria e o seu compromiso co 

país e con todos os galegos e 

galegas. O conxunto resultante 

permite revisitar a escena 

cultural galega da segunda 

metade do século XX e conectar 

os mundos de Carlos Casares 

coas xeracións máis novas. 

PORTAS ABERTAS E VISITAS GUIADAS 
Durante os días 7 a 11 de maio de 2018, o Concello de Xinzo de Limia e a 

Fundación Carlos Casares organizan unha semana de portas abertas a 

toda a cidadanía que queira achegarse a visitar a exposición, así como 

visitas guiadas para coñecer os secretos e as historias que gardan as 

máis de 700 pezas e documentos dos que consta a mostra. 

Para concertar as visitas guiadas, cómpre realizar unha reserva previa 

por correo electrónico ou por teléfono, indicando o día e franxa horaria 

na que se desexa acudir. As reservas poden facerse en grupo ou 

individuais, e están abertas a todo o mundo ata cubrir o cupo de prazas 

para a realización da visita.  

GUÍAS “BUSCA-BUSCA” 
Ademais do folleto informativo da mostra, as entidades organizadoras 

poñen a disposición dos visitantes que o soliciten unha pequena guía, 

baixo o título de “Busca-busca”. Trátase dun documento para dous 

niveis (Primaria/Secundaria  e Bacharelato/adulta) no que, a través 

dunha serie de textos e preguntas, se propón un ameno percorrido polos 

obxectos que marcaron a vida e obra do escritor. 


