
A historia paralela dunha pa-
rella que secuestra aos seus 
propios fi llos da tutela dos ser-
vizos sociais e dunha camio-
neira nunha encrucillada la-
boral e persoal valeulle a Fran 
Alonso (Vigo, 1963) o Premio 
de Novela por Entregas de La 
Voz. A punta de pistola apare-
ce agora como libro na colec-
ción Fóra de xogo de Xerais.

—¿Como foi para vostede 
como autor ver o seu libro, 
capítulo a capítulo, no xornal?
—Vivino como algo moi no-
vidoso. Estiven moi expectan-
te por ver como era recibido, 
como o lía a xente. A primei-
ra metade do mes estiven fó-
ra, pero si estiven pendente, 
sobre todo dos comentarios 
dos lectores, aos que chega-
ba a través de Twitter e que 
foron toda unha experiencia.

—Dalgunha forma, tamén 
pechaba un círculo, porque 
foi no xornal onde atopou a 
inspiración para a historia.
—Efectivamente, lina no xor-
nal. Foi unha historia que me 
sorprendeu e xa daquela es-
cribira un artigo sobre o tema. 
Pero estiven uns anos refl exio-
nando sobre o feito do inve-
rosímil que parecía que uns 
pais se levasen aos seus fi llos 
a punta de pistola: aí había ma-
terial literario, aínda que non 
estaba seguro de que o fose a 
escribir. Pero ao fi nal volvín 
sobre a historia e engadinlle 
a trama paralela protagoniza-
da pola camioneira, que pa-
ra min tamén era pechar ou-
tro círculo, coa miña primei-
ra novela, Tráiler.

—Unha historia tiña ritmo de 
«thriller», mentres que a outra 
era máis pausada, introspec-
tiva. ¿Buscaba un equilibrio?
—Si, unha exercía de contra-
punto da outra. Por un lado, 
uns capítulos cun ritmo bru-
tal, frenético e, por outro, un 
ton refl exivo, no que a prota-
gonista afrontaba os seus pro-
blemas persoais e empregaba 
as novas tecnoloxías, impor-
tantes para ela no desenvol-
vemento do seu negocio, ou 
como o blog no que relataba 
o seu día a día como camio-
neira. Creo que é importante 
que a literatura recolla estas 
realidades, que teña a capaci-
dade de interpretalas.

—Ademais dese contrapunto, 
está o das personaxes femini-
nas. Rica está atrapada nunha 
calella sen saída, pero Camila 
sae adiante nun mundo con 

escasa presenza de mulleres.
—Si, é certo. Rica represen-
ta a desestruturación social 
e ademais é unha muller que 
está sometida ao mandato do 
seu home, que é moi machista 
e ten controlada a súa vonta-
de, aínda que ela é cínica e se 
rebela, pero só de xeito ver-
bal. Camila ten unha forma-
ción académica e intelectual, 
pero se desenvolve ben nun 
eido laboral cunha gran tra-
dición patriarcal. Aí intere-
sábame tamén facer referen-
cia á fi gura histórica de Ce-
lia Rivas, a primeira camio-
neira. E, por certo, lin blogs 
e vin videoblogs de mulleres 
camioneiras.

—Habitualmente os lectores 
poñemos cara aos personaxes 
no noso maxín, pero os seus 
levan os trazos das ilustracións 
de Abraldes.

—Comentámolo polo Face-
book e explicoume que as pin-
tara ao óleo, o que creo que 
lle imprimiu un carácter aín-
da máis persoal.

—Cada capítulo do seu libro 
compartiu espazo cos relatos 
que enviaron os lectores. ¿Que 
lle pareceu esa convivencia 
entre un autor do seu traxecto 
e as arelas dos afeccionados?
—Pareceume fantástico. Ha-
bía textos moi interesantes e 
resulta abraiante ver as ganas 
que a xente ten de contar. Á 
xente apetécelle escribir. To-
dos levamos a literatura den-
tro de nós, un novelista, todos 
temos unha historia que con-
tar, compartir as nosas narra-
cións e gozar co xeito de con-
tar. Para min tamén foi moi 
optimista porque demostra 
que o futuro da literatura ga-
lega está garantido.

«A literatura está en nós: todos 
temos unha historia que contar»

A historia que Fran Alonso publicou no xornal aparece agora en forma de libro. M. MORALEJO
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Todo por el voto

sí funcionan aquí 
las cosas. Cuando 
hay muertos sobre 
la mesa nuestros go-
bernantes se despe-
rezan de su letargo 
y sobreactúan para 

tratar de transmitir a la opinión 
pública —sus futuros votantes— 
su dolor y que van a hacer todo 
aquello que no llevaron a cabo 
durante años. Viene esto a cuen-
to de la muerte de las cuatro jó-
venes en el Madrid Arena y de 
los casos de suicidios a raíz de 
los desahucios. A estas alturas es 
más que evidente el cúmulo de 
irregularidades que provocaron 
la tragedia de Halloween, de la 
que hay responsables jurídicos 
y políticos, aunque aún nadie ha 
dimitido. Ahora el Ayuntamiento 
de Madrid, como pollo sin cabe-
za, anuncia medidas cuando mi-
ró hacia otro lado tras conocer 
un informe del 2010 que alerta-
ba sobre los numerosos fallos de 
seguridad del recinto. En el ca-
so de los suicidios resultaba ob-
vio que con un paro galopante y 
una brutal caída de los salarios, 
cada vez más familias no iban a 
poder pagar sus hipotecas o al-
quileres, por lo que serían arro-
jadas de sus hogares sin contem-
placiones. Zapatero no hizo na-
da y Rajoy se limitó a elaborar 
un código de buenas prácticas 
no obligatorio para los bancos, 
cuyos pobres resultados saltan 
a la vista. Desde que empezó la 
crisis, ya ha habido 400.000 de-
sahucios. En lo que va de año 
han aumentado un 15 %. Ante el 
clamor social de una población 
harta y y escandalizada que ve 
cómo las autoridades acuden 
raudas a rescatar a las entida-
des fi nancieras con miles de mi-
llones mientras se deja en la ca-
lle a personas de carne y hueso, 
ancianos y niños, el Gobierno y 
el PSOE se rasgan las vestidu-
ras e intentan dar solución aho-
ra a una situación desde hace 
mucho tiempo dramática. To-
do sea por el voto. 
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