
Unha ollada indiscreta á vida dos nosos veciños

Unha visita, a través das historias dos hoax,
ao xeito en que a cidade e a tecnoloxía

cambian as nosas relacións.
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de Fran Alonso



Hoax Ninguén
De: xerais@xerais.es
Asunto: Para promocionar Ninguén, de Fran Alonso, Xerais re-
gala, a través de internet, unha novela asinada do autor.
Data: 26 de outubro de 2011 23:02:19 GMT+01:00
Para: destinatarios-ocultos: ;

Xerais regala exemplares deTráiler asinados polo seu autor
nunha promoción de publicidade viral a favor de Ninguén, o úl-
timo libro de Fran Alonso

EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA ESTÁ A DAR A COÑECER
O ÚLTIMO LIBRO DE FRAN ALONSO,TITULADO NINGUÉN,
ATRAVÉS DUNHA MENSAXE DE CORREO ELECTRÓNICO EN
CADEA

NINGUÉN É UN «LIBROVIRAL» QUE REFLEXIONA SOBRE AS
VERDADES E AS MENTIRAS DAS REDES SOCIAIS E DOSVECI-
ÑOS.

PARTICIPA NA PRIMEIRA CAMPAÑAVIRAL NA REDE A FAVOR
DUN LIBRO GALEGO!

Ola a tod@s:
Xerais quere propoñer unha oferta interesante. Quere dar a co-
ñecer NINGUÉN, o último libro de narrativa de Fran Alonso, a
través de Internet e sobre todo grazas a unha cadea de correo e,
para animarvos a participar, ofrece neste correo o primeiro re-
lato de Ninguén en pdf, a fin de que a súa difusión contribúa á
promoción do libro. Ademais, Xerais regala 250 exemplares de
Tráiler, a primeira novela de Fran Alonso, asinada polo seu
autor, cando se cumpren 20 anos da súa publicación. Ser reci-
bes este mail e queres un exemplar de Tráiler de balde, fáinolo
saber en xerais@xerais.es

O único que tes que facer é reenviarlles este correo electrónico
aos teus amigos (sempre cos enderezos en copia oculta) para
que eles tamén teñan a posibilidade de solicitar un exemplar da
novela.

Ninguén é unha ollada indiscreta á vida dos nosos veciños,
unha visita ás falsas historias de internet e aos hoax que nos in-
undan o correo electrónico.
Reenvía este correo e participa na primeira campaña viral a
favor dun libro en lingua galega. Anímate!

PD: Non é unha broma!

Esta promoción é válida ata o día 1 de decembro de 2011 e ata
un máximo de 250 exemplares.



Hai, na narrativa de Fran Alonso, un aspecto que, a meu ver salienta sobre calquera
outra cousa. A naturalidade coa que é quen de escribir sobre o que non escribe. O se-
gredo da narrativa deste autor reside na capacidade polisémica dos seus textos.

XOSÉ MANUEL EYRÉ

FranAlonso cumpriu hai pouco vinte anos de presenza continuada e ricaz no ámbito da
creación literaria galega. Ninguén testemuña, sen dúbida, que a súa voz non perdeu nin
un chisco a frescura e orixinalidade que a caracterizaban hai dúas décadas.

RAMÓN NICOLÁS

En NInguén Fran Alonso toca moitos rexistros. No primeiro relato, “Veciños”, o autor
manexa con destreza o humor e mais o final en paradoxo. Pola contra, “Home Vello e
Muller Vella” transita polos camiños do fantástico ou do marabilloso. “Estilo de vida” lé-
vanos ao terreo da caricatura. “Vacacións” crea unha atmosfera kafkiana, que nos
amosa como a nosa civilización é un monstro con pés de barro, pois o fallo dunha tar-
xeta pode desencadear case unha catástrofe vital. “Ninguén”, pola súa banda, empa-
renta o texto coa literatura do absurdo urbana e mesmo co mellor da Nova Narrativa.
Se queremos algo de realismo social ben feito, de novo con boas doses de humor e iro-
nía, cómpre ler “O edificio Benestar Social”.

MANUEL RODRÍGUEZ ALONSO



ENTREVISTA CON FRAN ALONSO

«As paredes e as novas tecnoloxías
permítennos unha mirada indiscreta»

—Neste libro analiza as relacións
sociais da actualidade, teñen mu-
dado moitos nos últimos anos?
—En Ninguén reflexiono sobre a
veciñanza cunha mirada indiscreta
do que percibimos pola apariencia
ou escoitamos a través das pare-
des; pero tamén é unha análise
sobre como as novas tecnoloxías
(internet, os móbiles) inflúen no
noso hábito de comunicación.
Agora as nosas relacións sociais
pasaron a basearse na proximidade
a ser mediatizas pola tecnoloxía.

—É unha reflexión optimista ou
feita dende a morriña?
—Non me gusta a melancolía, pero
tampouco é positiva. Limítome a
dar conta do que acontece no meu
tempo; trato de interpretalo sen o
xulgar.

—Trátase dun ensaio con faciana
de novela de ficción?
—É totalmente ficción. Son moitas
historias entrelazadas a través dos
hoax, os bulos que chegan a través
do e-mail.

—Cultiva a poesía, o ensaio, a literatura infantil e a novela. Non hai xénero
que se lle resista.
—Son un pouco todoterreo. Gústame tocar todas as pólas. No meu labor, é un
descanso. Concibo o escritor como un explorador. Así, o meu libro anterior é un
de poesía infantil, O meu gato é un poeta, e o anterior unha selección das
miñas publicacións xornalísticas.

—Despois de tantos anos no sector, como ve a saúde das letras galegas?
—É moi bo. Agora hai moitas opcións e xéneros e autores. Aínda que o seu fu-
turo depende do futuro da lingua.

ANA BAENA, Atlántico diario, 11/10/11

O autor de Ninguén defende que
as mutantes relacións entre as
persoas supoñen o maior cambio
que se está a producir na
sociedade.



Sara,
unha muller que

está farta dos ruídos da ci-
dade, decide cambiar de estilo

de vida. Un mozo vive obsesionado
polas voces dos seus veciños, que lle

impiden levar unha vida normal. Outra
muller cítase nunha cafetería cun home ao
que coñeceu a través de Internet. S. Lonely
toma a decisión, por primeira vez na súa

vida, de emprender unha pequena viaxe de
vacacións para romper a rutina. Un escritor,
que recibe correos dunha lista na que nunca
se deu de alta, descobre a carga subversiva
dos hoax, esas falsas cadeas que se envían a
través do correo electrónico. Simultanea-
mente, diversos mails cruzan o ciberes-

pazo deste libro singular. Estas son
algunhas das historias e persona-

xes do novo libro de
Fran Alonso.

Os protagonistas



Un libro artellado a partir da confusión entre realidade e
�cción que internet levou a límites insospeitados.

�Ninguén aborda os actuais xeitos de relación
entre as persoas nas sociedades urbanas e o
modo en que a cidade e a tecnoloxía inflúen
para mudar os medios que empregamos para
comunicarnos.

�O libro está centrado na convivencia entre
os veciños dun edificio, pero tamén no uso da
tecnoloxía como paradigma das
formas de relación.

�Desde a presenza do teléfono móbil ata o
contacto persoal a través das redes sociais,
Ninguén explora esa nova condición que hoxe
nos define aos cidadáns das comunidades
contemporáneas, vencelladas, entre outras
cousas, ao individualismo, á máquina, á soidade
e ao ruído.

Ninguén
FRAN ALONSO



FRAN ALONSO (Vigo, 1963) comezou a súa tra-
xectoria pública como escritor hai 20 anos, ao
gañar o Premio Blanco Amor de Novela con Trái-
ler (1991). Desde entón o amplo ronsel da súa tra-
xectoria literaria abarca a narrativa, a poesía, a
literatura infantil e xuvenil e o xornalismo.
En 1994 publicou o libro de relatos Cemiterio

de elefantes (1994) e logo viñeron a novela Silen-
cio (1995), Territorio ocupado (1998), O brillo dos
elefantes (1999),Males de cabeza (2001), Cartas
de amor (2006) e Ninguén (2011) así como as bio-
grafías A vida secreta de María Mariño (2007), Fo-
lerpas de Novoneyra (2010) e A voz que vén da
seitura (libro-CD, 2007), sobre a Señora Carmen.
Tamén é autor dos relatos iniciáticos de A lúa no
probador (1992). Así mesmo, publicou Un país a
medio facer (2008) e Contesta ou disparo (e-
book, 2011).
A súa obra poética deuse a coñecer coa publi-

cación, en 1992, de Persianas, pedramol e outros
nervios (1992), ao que seguiron Tortillas para os
obreiros (1996), Cidades (1997), Subversións
(2001), Balada solitaria (2004) e O meu gato é un
poeta (libro-CD, 2011). Tamén é autor de Poetí-
zate (2006), desenfadada antoloxía da poesía ga-
lega, e dos álbums ilustrados A casa da duna
(2002) e A araña e mais eu (2009).
A súa obra recibiu diversos premios e está tra-

ducida a varias linguas.


