Un autor que
cultiva a poesia, a
narrativa,a crónica
e a literatura para
lectores mozos
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Fran Alonso gaña o Premio de
Novela por Entregas de La Voz
A historia,

ambientada en Vigo, será publicada no xornal no mes de agosto

REDACCIÓN
/ LAVOZ
A historia de dous personaxes
marxinals e dunha camioneira
acompañaránaos lectores de La
Vozde Galicia ao longo do mes
de agosto. Son os protagonistas
da obra gagadora do Premiode
Novelapor Entregasde La Voz,
presentadabaixo o lema A punta
de pistola e cuxoautor resuitou
ser Fran Alonso. 0 Fallo eoñeceuse onte no transcnrso dul]ha
cea literaria celebradanas instm
lacións do MuseoSantiago Rey
Fernández-Laturre.
A punta de pistola ábrese
cunha escena de ritmo trepidante: un delincuente de pouca
monta, coñecido como0 Varas,
e a súa mul]er,Rica, acodena tm
punto de encontrofamiliar para
ver aos seus filios, baLxotutela
dos servizos sociais. Pero unha
vez ali os secuestrane os levan
a punta de pistola. Así comeza
unha frenética fuxida por Viso
e a súa contorna, narrada con
axilidade e un pulso que recolle o ritmo das meliores perse
cucións cinematográficas.
De xeitu alterno coa historia
de 0 Varase Rica a novela presenta a nnlla caminneiragalega~ que non sÓ conduce o seu
vehiculo, senón taména súa empresa~ e mesmo
escribe un blog
no que recolie as súasrefiexións
e pensamentusvitais. Esta segunda trama, máis intimista e
repousada, supónun contraptm-

Fran Alonso(Vigo, 1963) traba
lla no eido da edición --dende
1992forma parte do equipo de
Edicións Xerals de Galici~ e é
autor dunhainnga e sólida traxectoria na que cuitivou tanto
a narrativa comoa poesia ou a
crónica xornalistica e es narracións para lectores mozos.En
tre os seustittflos destacanTrdiler, unha novela coa que gañou
en 1991 o Premio Blanco Amor,
e Malesde cabeza, unha colección de relatos arredor da tolemía. Asúa acheganarrativa é o
voinmeNinguén, do 2011. Doutra banda, a súa poeala fui re
coliida no volumeSubversións.
Noeido xornalistico acadou
gran éxito con Territorio ocu
pudo, unha crónica sobre a situación do pobosallaraui, mentres que nocapittflo de literatura infantil e xuveuilconta con
tliuios comoCidades,Cartasde
amorou o recente O meu gato
é un poeta. Taméné responsable da antoloxialírica Poeffzate.
Todaa súa obra se caracteriza por un desexo de renovación
formal e un posicionamentorebelde e inconformista, que lie
confiren unha tmidade temáli
ca e estilistica, sexacal sexao
xénero empregado.
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to ao rkmode vertixe da fuxida lardoado taménrecordou outra iniciativa~ a do premioe a dos
e persecuciónda parelia de de fonte de inspiración tirada da Relatos de Verán, que <<levana
lincuentes cos seus filins, para realidade, a galegaCelia Rivas, literatura galesa eta mlileiros
confluir nun remateinesperado. que en 1932se eonverteuna pri- de fogares~x
Alonso explicou, nada máis meira mufier camioneira de EsA novela publicarase no xorrecolier o premio, comoo suce- paria. Para o seu autor, A pun- nal e na súa edición dixital ao
so que lle inspirou a novelade ta de pistola é unharoad movie longo do mesde agosto, ao rit
mostraque ~~a realidade, cando de ~<ritmotrepidante., con vo- moduncapittflo por dia, nas Páquere, pode ser máisinveros/mil cación de ~~enganchar))ao lec- xinas Literarias. Ogalardón, co
que a ficcióm~,e que astunira o tor, pero que taménquere pro patrocinio de ÁmbitoCultural
reto de converter aquela inve- poñer unha reflexión sobre a de El Corte Inglés, ten tamén
rosinfilliude nun relato literario ~~desestrumraciónsocial~), en- unha dotación económicade
verosimfl. Noseu discurso, o sa- tre outros temas, e saudouunha 6.000 euros.

<~Sonmalostempospara a lírica)). Así resumiuo director
ÁmbitoCultural de El Corte Inglés, RamónPernas, a sombra
que a crise deitou sobre o acto.
Pernasaludiu a unhat~banalización da cultura~) á que hal que
Facerfronte dendeo libro, e tiyo tamén unha agarimosa lembranza para Kristina Berg, pre
sidenta da FundaciónCarlos Casares, finada hal poucosdias. 0
eonselleiro de Educacióne Cultura, XesúsVázquez,lembroua
pioneira iniciativa da Bibliote
ca Gallega do fundador de La
Voz, Juan Fernández Laturre,
~~queperviveen espirito~~ nes
te premio e apalou á ~mnidade,
entendementu e colaboración
en temposde crise)~. Pechou
acto o director de La Voz, Xosé
Lufs x~rflala, quenasegurouque
a novela premiadafará disfrutar a molioslectores e convMou
aos creadores a mirar para arri
ba, ~taoo11odopozo,e ver a marabilla~~,parasuperaras actuais
dificultades.

