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Agustín opina: 
 
Para  ser  escritor  hai  que  ser  un bo  lec-
tor.  É  unha  condición  esencial,  porque  
ler  e  escribir  son  como  dúas   caras   
dunha  mesma  moeda.  Cómpre  ler,  em-
paparse  de  historias,  e  tamén   darlles a 
volta e descubrirlles as costuras. Aínda  
que      hai      un     bo      mangado     de      
obras  imprescindibles, tamén é bo deixarse 
levar polos propios  gustos  e  non  ter  re-
paro en  ler  de todo.  Para ser escritor, 
cómpren altas doses de traballo  e  cons-
tancia, porque  escribir  leva  tempo, e 
esixe  esforzo  e  paciencia  para  traballar  
o  texto  ata  conseguir algo que te deixe 
satisfeito. 

AS FLORES RADIACTIVAS 
PREMIO MERLÍN 1989 
XERAIS (1990) 
       
Un estraño fenómeno aparece na 
fosa atlántica, zona que ata hai 
pouco tempo utilizaron unha serie 
de países europeos para verquer 
os residuos radiactivos proceden-
tes das súas centrais nucleares. 
Quen lle ía dicir a Alba, unha rapa-
za dunha vila da beiramar galega, 
que ía ser a protagonista dunha 
aventura que había acabar tendo unha repercu-
sión mundial? 

O RAIO VELOZ 
PLANETA-OXFORD (2006) 
 

Cando Adríán entrou a traballar na 
empresa de mensaxería O Raio 
Veloz, non podía imaxinar o que 
lle agardaba. Montado na súa mo-
to de reparto, Adrián vivirá aventu-
ras insólitas. E a maior chegará 
cando comece a recibir na súa 
casa unha serie de mensaxes mis-
teriosas. Quen llas envía e para 
que? 
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Perito Industrial Mecánico, Mestre de Ensino  
Primario     e     Licenciado     en     Ciencias     da  
Educación,  traballou como profesor  de  EXB  en  
diferentes   centros   e      de  profesor de Lingua  e  
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Recibiu numerosos  galardóns  pola  súa  obra, 
tanto de ficción como de ensaio; algúns son:  
Premio Merlín 1989,  As flores radiactivas   
Premio Lazarillo 1990,  Contos por palabras 
Premio Edebé 1994, Trece  anos  de  Branca  
Premio Edebé 2005,  Escola de piratas 
Lista   de   Honra   do   IBBY  

 

Premio Rañolas 1995, Cartas de inverno 
Premio Raíña Lupa 1998, Cos pés no aire 

Premio Barco de Vapor e White Ravens 
2004,  O meu nome é Skywalker  
 
 
Pola súa obra O único que queda é o 
amor recibiu o Premio Nacional de 
Literatura Infantil e Xuvenil 2008,  
Premio Xosé Neira Vilas ao libro do ano 
2007 e o Premio Asociación de Escritores 
en Lingua Galega 2007. 
 
 



O ÚNICO QUE QUEDA É O AMOR 
XERAIS (2007) 
 
Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil 
2008  
 
LIBRO DO CLUB DE LECTURA DO  IES        
 
        Os personaxes deste libro namó-
ranse e descobren que o amor é un 
sentimento poderosísimo, capaz de 
transformalos por enteiro e facerlles 
ver a vida doutro xeito. Máis tamén 
experimentan a amargura do desa-
mor, da ausencia ou dos amores ro-
tos. 

CORREDORES DE SOMBRA 
XERAIS (2006)  
 
LIBRO TRATADO EN 1º BACH 
 
Verán de 1995. No pazo dos Soute-
lo, ao facer unhas obras de restaura-
ción, descóbrese un esqueleto den-
tro dunha alfombra enrolada, oculto 
entre dous tabiques. Un cadáver em-
paredado hai máis de cincuenta 
anos, cun furado de bala na cabeza. 
Quen é o morto? Que man empuñou 
a pistola que o asasinou? 

TRES PASOS POLO MISTERIO 
XERAIS (2004) 
          

Este libro reúne  tres relatos nos 
que  a presenza do misterio ocupa 
un lugar central. En cada un deles, 
unha persoa narra un suceso in-
quedante e inexplicable que aca-
bou por mudar de xeito profundo a 
súa vida. 
Un libro que guía os nosos pasos 
polos camiños da intriga, do miste-
rio e do terror. 

NOITE DE VORACES  SOMBRAS 
XERAIS (2002)   
             
O NOSO  LIBRO DO MES EN 
FEBREIRO 
 
Sara, unha moza de dezaseis 
anos, narra os acontecementos 
que durante unhas vacacións na 
casa da avoa lle axudarán a en-
frontar a vida dun xeito distinto. 
No cuarto que ocupa sentirá o 
desacougo dunha presenza fan-
tasmal. Alí atopará tamén cartas, 
fotos e unha libreta que a levarán a descubrir unha 
historia de amor e desamor que se produciu durante 
a Guerra Civil e os amargos anos da posguerra.  

AIRE NEGRO 
XERAIS (2000)                      

Cando o doutor Moldes comeza 
a traballar nunha clínica psiquiá-
trica, ten como primeira paciente 
a Laura Novo, unha muller autis-
ta e coa memoria borrada, que 
pasa o día enteiro escribindo de 
xeito compulsivo o seu nome, 
aferrada a el coma se fose o úni-
co resto dun naufraxio. O doutor 
conseguirá que Laura volva  re-
cordar  todo o que lle sucedeu 

nos meses anteriores. Pero ningún dos dous podía 
adiviñar que, deste xeito, estaban abrindo a porta a 
unha realidade terrible. 

O CENTRO DO LABIRINTO 
 XERAIS (1997)               
 
 
 
A mediados do século XXI, a dou-
tora Sara Mettmann, membro da 
organización que rexe os destinos 
de Europa desde a sombra, viaxa 
a Galicia acompañada polo seu 
fillo David. A misteriosa desapari-
ción de David será o inicio dunha 
cadea de desconcertantes suce-
sos que, coma un estraño pesade-
lo, acabará arrastrándoos a unha aventura que 
cambiará para sempre as súas vidas e tal vez o 
destino da humanidade. 

 
CARTAS DE INVERNO 
XERAIS (1995) 

 
Despois dunha longa estadia en Que-
bec, o escritor Xabier Louzán volve a 
Galicia e atópase coas cartas que o 
seu amigo Adrián lle escribira durante 
a súa ausencia. Unhas cartas que, 
nunha espiral de enigmas, descobren 
os estraños sucesos que está a vivir 
Adrián na súa nova casa e que levan a 
Xabier a acudir na súa axuda. Pero alí, 

na vella casa colonial, os dous amigos terán que 
enfrontarse a misterios que, talvez as persoas nin 
tan sequera somos quen de imaxinar. 
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