
Fran Alonso (Vigo, 1963) exercerá desde novo diversos traballos, e 

combinará as súas afeccións literarias cos estudios de Filoloxía Galego-

Portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela, dos que é licenciado. 

Foi redactor do Diario 16 de Galicia. Na actualidade compaxina o seu labor de 

subdirector para Edición Xeral en Edicións Xerais co de escritor e dirixe as 

coleccións “Abismos” e “Ablativo Absoluto”. 

Como poeta publicou Persianas, pedramol e outros nervios (1992), historia 

de amor siutada nunha atmosfera angustiosa, exposta con afán rupturista; 

Tortillas para os obreiros (1996), Cidades (1997, Premio Rañolas e Accésit do 

Premio Lazarillo) e mais o volume compilatorio Subversións (2001), novo libro de 

poemas que supón unha evolución na súa poética e que recolle tamén os títulos 

de poesía publicados previamente agás Cidades. Como traductor trasladou á 

nosa lingua a obra de Charles Perrault Polgariño (1994), labor este realizado en 

colaboración con Concha Costas. 

No eido da narrativa destapouse en 1991 ó resultar galardoado co Premio 

Blanco Amor por Tráiler, novela na que desde un punto de vista innovador narra a 

vida dos camioneiros galegos nas estradas españolas e europeas, reflectindo a 

peculiar visión do mundo destes personaxes, a carón da presencia de motivos 

que serán recorrentes no autor como a soidade do home e a súa incomunicación, 

todo encadrado nun axeitado artellamento técnico onde o proceso informativo 

desenvolve un papel clave. 

Con posterioridade publicou A lúa no probador (1992), volume que contiña 

poemas e relatos de distinta fasquía, máis tarde revisitados en diversas obras, e 

escritos entre 1986 e 1990. No ano 1994 dá a coñecer Cemiterio de elefantes, no 

que xa se advirte unha vontade transgresora e acumulativa, que quere romper as 

difusas fronteiras xenéricas e ir ofrecendo un macrotexto que se manifesta a 

través do uso medido da ironía nuns relatos de plena ambientación urbana nos 

que intertextualiza motivos como a soidade, a frustración ou a incomprensión, 

quizais agora mostrados máis descarnadamente deixando ver un pouso de 

amargura e desesperanza, en ocasións de melancolía. 

Silencio (1995, reedición aumentada 2001) artéllase como unha fuxida dun 

protagonista-narrador que volve a ollada lúcida ao mundo do xornalismo e que se 

ve envolto nunha trama raiana ao absurdo, construíndo con eficacia unha 

alegoría da vida urbana. Por outro lado Territorio ocupado (1998, Premio Losada 



Diéguez) é unha crónica arredor do conflicto saharauí, que se beneficia da súa 

experiencia ficcional como demostra no áxil manexo das voces narradoras, e aquí 

evita a literaturización e transcribe, de xeito aparentemente aséptico e reducindo 

a aparición do narrador ás menores ocasións posibles, esas distintas voces que 

poboan o libro e que son, na realidade, a forza que representa a idiosincrasia, a 

resistencia e a dignidade do pobo saharauí. 

En 1999 publica O brillo dos elefantes, finalista do IIº Premio de Literatura 

Infantil “Raíña Lupa”. Nel, mercé ao discorrer argumental da vida dun cativo 

centroamericano sumido nun simbólico medo á noite, deséñase unha sociedade 

desestructurada, quebrada pola fame, pola morte e a pobreza e polo conflicto 

bélico que supón a presencia dos paramilitares. Na novela o autor foxe 

conscientemente dos esquemas argumentais que adoito amosan outras 

produccións literarias dirixidas aos primeiros lectores, dotándolle así dun 

tratamento pouco común, secuenciado con intelixencia e axilidade e adoptando 

unha modulación serea e firme, sen concesións ao didactismo pero no que 

sobresaen naturalmente os valores da paz e da solidariedade. 

A súa última proposta narrativa é Males de cabeza (2001), un libro no que 

se reflexiona sobre a tolemia, articulada en diversos modelos de angustia, 

psicose, neurose, paranoia e esquizofrenia, na que dous planos, dúas liñas 

estíranse ata o máximo e converxen nunha sorte de final coppoliano a través 

dunha voz narradora plural e variada, aséptica pero non fría, que escolle as 

secuencias, as organiza, se manten afastada, pero sempre presente..., talmente 

coma se fose unha cámara cinematográfica. 

O relato que aquí nos ofrece incardínase nese macrotexto que nos vén 

ofrecendo Fran Alonso pois nel realiza unha chiscadela de complicidade cos 

lectores ao reapareceren personaxes como  Lino de Tráiler ou Olga de Males de 

cabeza. “O día das Torres” céntrase na xornada que todos vivimos a destrucción 

das Torres Xemelgas  de Nova York, ambientación informativa que xoga un papel 

paralelo –mesmo con case idénticos responsables políticos- ao que amosara coa 

guerra do Golfo en Tráiler e, desde un punto de vista dun adolescente, relátase a 

experiencia trepidante, irónica e divertida tamén, que  vive coa súa avoa na 

procura do seu avó que marchara cun coitelo de matar porcos.... 
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