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Edicións Xerais de Galicia S.A. 
NOTA DE PRENSA 
Redondela, 8 de xuño de 2013 
 

PREGAMOS ENCAPSULEDES A INFORMACIÓN ATA AS 19,00 HORAS 
 

Antonio Fraga Allegue e Xabier López López 
PREMIOS XERAIS 2013 
Redondela, sábado, 8 de xuño de 2013 

 
Na illa de San Simón, no concello de Redondela, o sábado, 8 de xuño, ditamináronse a 
XXXª edición do Premio Xerais de Novela, dotado con 15.000 euros e a XXVIIIª 
edición do Premio Merlín de Literatura Infantil, dotado con 10.000 euros. 
 
Esta festa literaria consistiu nun acto literario-musical, celebrado no Auditorio da illa de 
San Simón, ao que seguiu unha merenda nos xardíns da illa. Á velada asistiron arredor 
de tres centas persoas, entre as que se atopaban Valentín García, secretario xeral de 
Política Lingüística; Xesús Alonso Montero, presidente da Real Academia Galega; 
Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega; 
Bieito Ledo, presidente da Fundación Premios da Crítica Galicia; ademais de escritores, 
editores, libreiros, bibliotecarios, profesores e colaboradores da editorial. O acto foi 
emitido en directo por Internet. 
 
Celia Torres, coordinadora e presentadora dos premios, abriu a velada lembrando a 
importancia da celebración do trinta aniversario destes premios literarios, creados por 
Luís Mariño, para logo dar paso a primeira intervención dos Irmandiños de Vincios, a 
agrupación de música tradicional convidada deste serán musical e literario.  

 
 

Xabier DoCampo actuou como mantedor literario: 
 «E eu serei unha cerdeira (panfleto)» 

 
O escritor Xabier DoCampo, como mantedor literario desta velada, comezou o seu 
discurso, titulado «E eu serei unha cerdeira(panfleto)», lembrando que a primeira 
lección que aprendera dun libro foi «que nos libros hai que procurar, máis que o que me 
contan, o que hai de min, alí, entre as súas follas. Porque a literatura ten a cualidade de 
nos falar de nós mesmos. As grandes obras da historia da literatura son aquelas que nos 
descobren, que dan conta do lector. Quero dicir que lemos para encontrarnos, para saber 
quen somos, que facemos aquí e cal será o noso derradeiro destino».  
 
Continuou DoCampo o seu discurso defendendo a importancia da lectura e dos contos: 
«E foi cos libros, coa lectura co que día a día e pedra a pedra, construín un edificio que 
me sustenta, que terma de min en pé e en alegría. Amo os contos como amo os soños. 
Para min a pregunta, para que serven os contos? é a mesma que interroga: para que 
serven os soños? A resposta é, son imprescindíbeis. Non se pode vivir sen soñar porque 
non se pode vivir desasistido da palabra dos contos, das historias, veñan estas nas 
novelas, no teatro, no cinema, nos mesmos contos, quer escritos quer orais. Os contos 
apréndenos a escoitar, que é tanto como ter en conta ao outro e con el facer un treito do 
camiño». 
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Convidou Xabier DoCampo a «ler o libro de nós, o que di dos galegos e galegas que tal 
queren ser. Ler a nosa nación coma iso, coma unha nación». Rematou DoCampo 
facendo un emocionante chamamento ás novas xeracións a «facer da lectura un acto de 
rebeldía», «procurando unha nova luz no túnel escuro do futuro», «utilizando o lume 
das palabras e das ideas, xustamente os materiais da literatura». «Crear palabras novas, 
palabras para un tempo e un mundo que nunca antes foron e aínda non serán». 
 
 

«O castañeiro de abril» de Antonio Fraga Allegue 
Premio Merlín de Literatura Infantil, 2013 

 
O xurado da XXVIII edición do Premio Merlín de Literatura Infantil, dotado con 
10.000 euros e no que concorreron e no que concorreron trinta e nove obras, formado 
por Rocío Carballeda Alonso (profesora), Mar García Pérez (licenciada e filoloxía 
hispánica e bibliotecaria), Isabel Mociño González (doutora en filoloxía galega e 
docente na Universidade de Vigo), Montse Pena Presas (licenciada en filoloxía galega, 
profesora da Universidade de Santiago e crítica literaria), Antonio Seijas Cruz 
(ilustrador e deseñador) e Helena Pérez Fernández (secretaria do xurado), en 
representación de Xerais, con voz e sen voto, acordou declarar finalistas as obras 
presentadas cos lemas «O corazón da maxia», «O fío vermello», «Sochantre de 
Pontivy» e «Thomas Lang». 
 
Despois da súa última deliberación, acordou por unanimidade declarar como gañadora 
a obra presentada baixo o lema «Sochantre de Pontivy», que, despois de aberta a plica, 
resultou ser de Antonio Manuel Fraga Allegue e corresponde ao título O castañeiro de 
abril. 
 
 
Antonio Manuel Fraga  
 
Antonio Manuel Fraga Allegue (Pontedeume, 1976), estudou Enxeñaría Técnica 
Industrial en Ferrol. En 2006 mudouse para o barrio de Monte Alto da Coruña, cidade 
na que traballou na refinería de petróleo. Viviu despois en Alcañiz (Teruel) e no inverno 
de 2010 trasladouse a Romanía, onde participou na construción dun parque eólico. Tras 
o seu regreso da emigración, comezou a escribir. O castañeiro de abril é a súa primeira 
obra. 
 
 
O castañeiro de abril: 
 
No seu ditame o xurado da 28ª edición do Premio Merlín de literatura infantil considera 
que O castañeiro de abril cumpre as tres condicións case máxicas que un lector ou 
lectora pode pode agardar dunha novela: lela dunha volta, atraída polo interese da súa 
trama; estar magnificamente escritas; e ser inesquecibles porque os seus personaxes 
quedan aboiando no seu maxín, querendo vivir alí por moito tempo. «O castañeiro de 
abril cumpre as tres. Porque conta unha fermosa e dura historia, porque bebe dunha 
tradición popular que se renova e se trae para o presente, e porque constrúe un galego 
traballado co cicel dos mellores canteiros e cunha forma de escrita persoal, que estamos 
certos que ha constituír unha das marcas recoñecíbeis do seu autor».  
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«Todos estes elementos habitan a historia, converténdoa nun vizoso souto. Mais de 
todos os castiñeiros lanzais que nela atopamos, sobresaen dous: o seu protagonista, 
Baltasar, un neno privado do sentido da vista, mais con outros sentidos, se cadra máis 
importantes para a vida, tremendamente desenvoltos: a empatía, a preocupación polos 
demais e o sentido de poder coñecer as persoas a través dos sentimentos. Un personaxe 
dos que non se esquecen, porque é dos que leva na fronte unha estrela e no bico un 
cantar». 
 
«O outro castiñeiro milenario é a voz dun narrador acedo, irónico e algo trasno, inda 
que cun punto tenro. Nunha sociedade abafada polas invencións dos medios de 
comunicación, polo escurantismo dos comités de sabios, pola especulación urbanística, 
a mellor arma con que contamos é a peculiaridade da nosa propia voz, da nosa propia 
consciencia crítica, que unidos a outras tantas voces, farán fronte a iso que chaman a 
uniformidade de pensamento. E esta voz de narrador, partindo dun discurso 
politicamente incorrecto e tremendamente atractivo, vennos lembrar que pensando, 
enfrontándonos criticamente á realidade, seguimos estando no certo». 
 
«O castañeiro de abril e unha historia que nos recorda que a literatura infantil, a mellor 
literatura infantil, é un texto literario destinado lectoras e lectores de 0 a 99 anos, unha 
enorme universo escrito que nos lembra que cómpre loitar co establecido: co establecido 
polos poderes públicos, polos medios de comunicación e mesmo polos adultos que 
algunha vez esqueceron que a compaña dun animal, un xoguete construído polas nosas 
propias mans, o sorriso da moza que nos gusta son máis importantes que as persoas que 
falan, pero non achegan nada, que o diñeiro que merca ese xoguete pero que non pode 
converternos nos seus artesáns e que os amores perfectos de cinema, mais que nunca 
serán os nosos». 
 
Rematou o seu ditame o xurado da 28ª edición do Premio Merlín saleintando que para 
todas as nenas, os mozos, e os adultos e adultas que seguimos a crer que pode haber 
castañas en abril e que  lle damos valor a ese verme, mais nunca creriamos que vai caer 
a lúa, está escrita esta obra, que conxuga a influencia dos clásicos da LIX galegos e 
universais, cun finísimo tratamento da diversidade, cun cuestionamento dos valores tal e 
como e os coñecemos coa sempre necesaria pegada poética. Agora só nos queda agardar 
que un día de xuño, aquí en San Simón, volvamos reunirnos e agromen os ourizos, as 
castañas e, sobre todo, os soños». 
 
 
 
Antonio Manuel Fraga confesou que cando vivía en Romanía, onde traballaba na 
construción dun parque eólico «as temperaturas baixo cero e a saudade batéronme forte 
e trouxéronme de volta á terra, onde a situación económica estragou novas posibilidades 
laborais; porén, a crise regaloume un tesouro chamado tempo, e comecei a escribir».  
 
Antonio Fraga presentou o inicio argumental da súa novela, protagonizada por Baltasar, 
un neno cego que malvive no barrio máis gris da cidade baixo o cruel xugo das súas 
tías, as xemelgas Carabullo: «“Eu son quen son, e nin eu mesmo coñezo o meu nome; 
mais nalgures, hai moito tempo, alguén se referiu a min como o castañeiro de cbril.” Así 
se presenta un estraño vendedor a Baltasar, cuxa vida dará un xiro de cento oitenta graos 
cando coñece ao Castañeiro e devagar se verá envolto nunha avalancha de 
acontecementos que trastornan a vida do barrio». 
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Para Antonio Fraga «non é esta unha historia condescendente cos seus personaxes, nin 
edulcora as duras circunstancias que a estes lles toca vivir. Pola contra, tenta subliñar a 
dignidade coa que os máis débiles afrontan ás veces as situacións máis difíciles, así 
como a pouca importancia que moitos de nós, principalmente as persoas adultas, lle 
damos ás cousas miúdas». 
 
 

«Cadeas» de  Xabier López López, Premio Xerais de Novela 2013 
 
O xurado da XXX edición do Premio Xerais de Novela, dotado con 15.000 euros e no 
que concorreron no que concorren corenta e unha obras, formado por Cristina 
Domínguez Baños (xornalista), Elisa Iglesias Gil (licenciada en tradución e 
interpretación), Ramón Rozas (xornalista), Iago Martínez (xornalista), Raquel Feijoo 
Casas (xornalista) e Fran Alonso (secretario do xurado), en representación de Xerais, 
con voz e sen voto, acordou declarar finalistas as obras presentadas cos lemas «Amor 
en alpargatas», «Bela Czarda» e «Cadeas». 
 
Despois da súa última deliberación, acordou por maioría declarar como gañadora a 
presentada baixo o lema «Cadeas» que, despois de aberta a plica, resultou ser de 
Xabier López López e corresponde ao título Cadeas. 
 
 
Xabier López López 
 
Xabier López López (Bergondo, 1974) é licenciado en Dereito pola Universidade da 
Coruña. Veciño de Betanzos, na actualidade dedícase profesionalmente á escritura, con 
especial atención á narrativa. Deuse a coñecer en 1997 coa obra xuvenil Biff, Bang, 
pow! (Novela case negra), á que seguiu a novela Doutor Deus (1999), amabas as dúas 
publicadas por Sotelo Blanco edicións. Coa novela O caderno (2001) obtivo o Premio 
Risco de Literatura Fantástica; con O mono no espello (2002) o Premio Lueiro Rey de 
novela curta e con A vida que nos mata (2003) o Premio García Barros e o Premio da 
Crítica, novela publicada pola editorial Galaxia, na que tamén aparecerían A estraña 
estrela (2003), Trinta e dous dentes (2007) e Os libros prestados (2010), publicada 
recentemente en castelán. Para o público infantil e xuvenil publicou A vella quenlla 
perde os dentes (2005), Cando Artur non era rei (2012) e Son un can! (2013). A esta 
altura agarda a aparición da novela para público infantil e xuvenil O segredo da vella 
libraría pola editorial Everest e da titulada 1989 por Biblos Clube de Lectores. Boa 
parte da súa obra está traducida ao castelán e algunha obra ao portugués. 
 
 
Cadeas, «unha novela de novelas»:  
 
Os membros do xurado do Premio Xerais de novela 2013, no ditame que elaboraron 
sobre Cadeas salientaron que esta «é unha novela de novelas. Un baúl de historias que 
denotan, ante todo, unha prodixiosa capacidade para fabular, para recrear, para 
imaxinar.» A novela iníciase a partir da anécdota dun escritor que descobre na praia 
unha muller nova que le unha novela súa, tumbada sobre unha toalla. A partir de aí 
establécese entre ambos os dous unha curiosa e incómoda relación que conduce a un 
debate sobre a identidade do que é ou non é hoxe unha novela e a súa construción. O 
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debate nace cando a lectora convida o escritor a cear na súa casa, acompañada do seu 
home, tamén lector seu.  
 
«Desde o fragmentarismo dun narrador que ás veces é pop e ás veces é culto e mostra 
amplos coñecementos literarios, Cadeas paséanos por diferentes atmosferas, rexistros e 
historias con gran sentido do humor e cunha áxil ironía que nunca chega a ser cínica.» 
En palabras do xurado: «en realidade, estamos ante a novela dun ventrílocuo, alguén 
capaz enredarnos a través de diversos xogos textuais, que a maiores queren evidenciar 
para o narrador a imposibilidade de contar, problematizando as dificultades da escrita. O 
propio escritor protagonista pon en cuestión a súa novela.» 
 
Con ese hábil manexo dos recursos narrativos, asistimos, por exemplo, a unha fermosa 
historia de amor nun porto afastado que Manuel Antonio mantén cunha sorprendente 
muller chamada Alecto, á que coñeceu grazas un estraño navegante chamado Joseph 
Conrad; asistimos tamén ás peripecias vitais do propietario das cervexas Cruceiro e a 
súa particular relación coa bebida do lúpulo; asistimos á adolescencia dun rapaz de 15 
anos durante os meses en que os veraneantes madrileños eran o punto de todas as 
olladas e desexos da súa vila; asistimos á historia dun home que se parecía a Dieste, ao 
que o une un curioso paralelismo; asistimos á trifulca que se produce entre dous grupos 
de mozos durante unhas festas patronais ao inicio da Transición democrática; asistimos 
á engaiolante relación entre o músico dunha orquestra e a camareira dun ambigú; 
asistimos –perplexos polo xeito de narralo– á morte do Piloto, o derradeiro guerrilleiro 
galego. E aínda hai moito máis. 
 
O xurado do Premio Xerais de novela 2013 concluíu o seu ditame cualificando «Cadeas 
como unha historia de historias, cun xeito de narrar contemporáneo. Unha novela 
ateigada de personaxes magnificamente ben construídos, cruzada de referencias 
culturais e enraizada na tradición fabuladora da terra sobre a que escribe. Esta que 
pisamos». 
 
 
Xabier López López declarou declarou cando coñeceu a noticia do premio que «antes 
de nada, quería sinalar a inmensa satisfacción por ver o meu nome emparellado co do 
premio Xerais, máxime nunha edición tan "redonda" coma a súa trixésima, un dos 
certames que poderían explicar por si  e polos seus títulos a literatura galega recente e, 
por extensión, a historia íntima dunha boa parte da nosa sociedade».  
 
Centrándose xa en Cadeas, a obra premiada, considerouna como «a miña novela máis 
arriscada e ambiciosa dende Doutor Deus, publicada no 1999, sendo unha aposta clara 
do xurado por formatos que entenden que a literatura, comezando pola forma é -ou debe 
ser- sempre "algo máis"».  
 
Con respecto ao título dixo que «foi un dos extremos sobre os que menos dubidei á hora 
de acometer a súa escrita. A novela titúlase así, Cadeas, por dúas razóns primordiais. 
Primeira, porque está formada por varios "historias" encadeadas (aínda que en moitos 
delas o "elo" de enganche sexa falso ou só aparente, polo que podemos falar dunha 
novela "porosa" e, como tal, chea de pasadizos, trampas e mesmo calellas sen saída 
Segunda, porque todas as historias que a compoñen teñen que ver coa idea de 
submisión/dominación: a dun escritor respecto aos seus lectores; a que sofren os 
namorados nas "moitas" variantes de amor; a que agocha a tradición, a que implica 
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"sociedade" e os seus costumes; a cosubstancial á violencia e ás diversas formas de 
colonialismo...» 
 
Xabier Lopez debullou algúns dos temas da novela: «a través dela, abórdase 
practicamente o noso século XX enteiro. Dende os naufraxios na Costa da Morte de 
finais do XIX ao turismo dos anos 80 e 90, pasando pola guerra de Cuba, de Marrocos 
ou de Sidi Ifni, ata á morte do Piloto, o noso último guerrilleiro, á altura do ano 65. 
Todo iso sen nos esquecer dos campos de concentración nazis, a aparición de figuras 
senlleiras coma Dieste ou Manuel Antonio (ou os seus dobres) e o horizonte da 
emigración como esperanza recurrente». Para rematar, indicou que «se non aborrecese  
as definicións, ben podía dicir que Cadeas, tendo moito de narración clásica, bebe 
tamén das fontes do posmodernismo (en tanto novela fragmentaria) malia que dun 
posdernismo tirando a "maximalista"».  
 
Intervención de Manuel Bragado 
 
Pechou o acto Manuel Bragado, director da editorial, que agradeceu a axuda 
proporcionada pola Fundación Illa de San Simón, a Consellaría de Cultura e Educación 
e a Ámbito Cultural El Corte Inglés, entidades que apoiaron a celebración destes 
premios 2013. Felicitou aos gañadores e despois de referirse a algún dos proxectos nos 
que traballa a editorial, rematou as súas palabras reclamando nestes tempos de crise 
económica e austeridade a maior atención para o mundo do libro e da cultura. 
 

Redondela, 8 de xuño de 2013 
 
Para máis información, non dubidedes en chamarnos:  
629 86 73 79 (Celia Torres)  609 16 99 70 (Manuel Bragado) 
 
Teléfonos de contacto cos gañadores: 
Antonio Manuel Fraga Allegue (Premio Merlín): 660 26 14 06 
Xabier López López (Premio Xerais de novela):   629 06 91 96 
 
Documentos agregados: 
Discurso de Xabier DoCampo 
Nota de prensa 
6 fotografías. 
 

PREGAMOS ENCAPSULEDES A INFORMACIÓN ATA AS 19:00 HORAS 
 
Grazas polo voso apoio. 
 
Celia Torres 
Directora de Promoción e Prensa 
Edicións Xerais de Galicia 


