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O escritor Fran Alonso

CONTOS NERVIOSOS
FRAN ALONSO
EDICIÓNS EMBORA

F

ran Alonso é un rastrexador literario, un
sabuxo capaz de uliscar a centos de metros
un bo libro. Leva anos demostrándoo como editor en Xerais, selo que
moito debe aos seus bos oficios
como catador e compostor textual.
Ende ben, este vigués do 63 é tamén un narrador de notable traxectoria, poeta acreditado, fino ensaísta e ben valorado autor
infantoxuvenil, o que o converte
nun todoterreo literario que merece
firme estimanza.
Non é fácil, non, ser quen de xulgar con acuidade as obras dos demais e logo ser capaz de escribir as
propias con solvencia. Hai xente no
país que, por máis que o intenta,
non sabe facer nin unha cousa nin a
outra, por iso o caso Alonso é tan de
aplaudir.
Confirmo esta opinión tras a lectura dos espléndidos Contos nerviosos, relatos que publican as ferrolás
Edicións Embora baixo o guieiro do
solícito Miguel Toval.
Catro historias diversas e a un
tempo converxentes. Cuarteto de
narracións nas que a fabulación suprarreal e a ollada reflexiva anoan
para nos regalar tramas onde palpita o simbólico e o fantástico revelador, nas que a aparente simplicidade dos aconteceres encerra, de
fondo, un arsenal de suxestivos
pensamentos sobre relevantes cuestións a propósito do eu e dos
outros.
“O caso Amelio” preséntanos un
rapaz que padece de misofonía; isto
é, un mozo hipersensible a toda clase de ruídos, que terá que enfrontarse a unha terapia de choque para
salvar o seu trastorno. O resultado,
lonxe de ser ideal, conducirao a
unha nova problemática: a sedatefobia ou terror ao silencio, o outro
extremo da balanza. Entre unha e

outra situación ou, máis ben, o feito
de que o tentar escapar dunha leve
á outra, fálanos claro sobre a enfermiza necesidade que moitas veces
sentimos de arredarnos de algo coidando que así melloraremos, cando
o único que facemos é disfrazar con
novas roupaxes o problema e, en
ocasións, mesmo complicalo ou
agravalo. Neste sentido, un modelo
ao que Alonso homenaxea sería O
laboratorio do doutor Nogueira, do
maxistral Agustín Fernández Paz,
recentemente ido.
A segunda das historias, “Sabemos quen es”, ten un claro pouso
pirandelliano, unamuniano, pois o
xogo metaliterario do personaxe
que se revela sitúanos ante unha
trama que cómpre ler en clave antidirixista e libertaria e que tamén
aposta pola amizade e a solidariedade como vías óptimas para a superación dos problemas. Polo camiño vai agromando tamén a crítica a
situacións e actitudes sociais que
constrinxen o individuo, así como
unha visibilización das desigualdades de clase e outras cuestións éticas de alcance.
“Café tropical” mergúllanos nos
eidos do marabilloso ao propor
unha máquina que, tal lámpada de
Aladino, é capaz de modificar a realidade ao antollo de quen a manexa.
A través deste sinxelo recurso narrativo, técese toda unha alegoría
sobre o irreflexivo e irracional das
decisións humanas, verbo da necesaria convivencia colectiva e incluso
a propósito das amezas antiecolóxicas que padecemos. Un conto, por
tanto, onde se fai bo aquilo de que
ás veces cómpre cambialo todo para
que nada mude e o futuro esperanzado se abra paso.
Finalmente, “O meu aniversario”
é un relato que participa por igual
dos estereotipos da raíña malvada
de Carroll e do aborrecible señor
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Scrooge de Dickens para tracexar o
retrato dunha nena despótica que,
durante o seu aniversario, se comporta como a maior das tiranas e
decide amargar a festa a todos practicando indicibles maldades. Por remate, a xustiza poética fai que a
protagonista pague as súas iniquidades, o que achega a esta historia
un plus sapiencial na transmisión
dunha ensinanza ao xeito de moderno exemplum.
Proveitosa lectura, pois, a dos
Contos nerviosos de Fran Alonso,
nos que o horaciano prodesse et delectare se dá abondosamente, ao
que axudan non pouco as vistosas
ilustracións de Dani Padrón, un reclamo visual estimable para un libro
de valía.
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ran Alonso 6 un rastrexador literario, un
sabuxo capaz de uliscar a eentos de metros
un bo libro. Leva anos demostrandoo comoeditor en Xerais, selo que
molto debe aos seus bos oficios
eomocatador e compostortextual.
Endeben, este vigu6s do 63 6 tam6nun narrador de notable traxectoria, poeta acreditado, fino ensalsta e ben valorado
autor
infantoxuvenil, o que o converte
nun todoterreo literario que merece
firme estimanza.
Non6 facil, non, ser quende xulgar con acuidade as obras dos demaise logo ser capaz de escribir as
propias con solvencia. Hal xente no
pals que, por mais que o intenta,
non sabe facer nin unha cousa nin a
outra, por iso o caso Alonso6 tan de
aplaudir.
Gonfirmoesta opini6n tras a lectufa dos espl6ndidosContos nerviosos, relatos que publicanas ferrolas
Edici6ns Emborabaixo o guieiro do
sollcito Migt~elToval.
Catro historias diversas e a un
tempo converxentes. Guarteto de
narraei6ns nas que a fabulaci6n suprarreal e a ollada reflexiva anoan
para nos regalar tramas onde palpita o simb61icoe o fantastico revelador, nas que a aparente simplicidade dos aconteceres encerra, de
fondo, un arsenal de suxestivos
pensamentossobre relevantes euesti6ns a prop6sito do eue dos
outros.
"O caso Amelio"pres6ntanos un
rapaz que padecede misofonla; isto
6, un mozohipersensible a toda clase de ruldos, que tera que enfrontarse a unha terapia de choquepara
salvar o seu trastorno. O resultado,
lonxe de ser ideal, conducirao a
unha nova problematica: a sedatefobia ou terror ao silencio, o outro
extremo da balanza. Entre unha e

outra situaci6n ou, maisben, o feito
de que o tentar escapar dunha leve
a outra, falanos claro sobre a enfermiza necesidade que moitas veces
sentimos de arredarnos de algo coidando que asf melloraremos, cando
o finico que facemos6 disfrazar con
novas roupaxes o problema e, en
ocasi6ns, mesmocomplicalo ou
agravalo. Neste sentido, un modelo
ao que Alonso homenaxeaserla O
laboratorio do doutor Nogueira, do
maxistral Agusfin Fernandez Paz,
recentemente ido.
A segunda das historias, "Sabemos quen es", ten un claro pouso
pirandelliano, unamuniano,pois o
xogo metaliterario do personaxe
que se revela sitfianos ante unha
trama que c6mpreler en clave antidirixista e libertaria e que tam6n
aposta pola amizadee a solidariedade comovfas 6ptimas para a superaci6n dos problemas. Polo carolfio vai agromandotam6na crftica a
situaci6ns e attitudes socials que
constrinxen o individuo, asf como
unha visibilizaci6n das desigualdades de clase e outras cuesti6ns 6ticas de alcance.
"Car6 tropical" mergfillanos nos
eidos do marabilloso ao propor
unha maquina que, tal lampada de
Aladino, 6 capazde modificara realidade ao antollo de quen a manexa.
A trav6s deste sinxelo recurso narrativo, t6cese toda unha alego6a
sobre o irreflexivo e irracional das
decisi6ns humanas,verbo da necesaria convivenciacolectiva e incluso
a prop6sito das amezasantiecol6xicasque padecemos. Un conto, por
tanto, onde se fai bo aquilo de que
as veces c6mprecambialo todo para
que nada mudee o futuro esperanzado se abra paso.
Finalmente, "0 meuaniversario"
6 un relato que participa por igual
dos estereotipos da raifia malvada
de Carroll e do aborrecible sefior

Non6 f~cil, non,ser
quende xulgar con
acuidadeas obras
dos demaise logo
ser capazde
escribiras propias
con solvencia

Confirmoesta
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Contosnerviosos,
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Scroogede Dickenspara tracexar o
retrato dunha nena desp6tica que,
durante o seu aniversario, se comporta comoa maior das tiranas e
decide amargara festa a todos practicando indicibles maldades.Por remate, a xustiza po6tica fai que a
protagonista pagueas sfias iniquidades, o que achega a esta historia
un plus sapiencial na transmisi6n
dunha ensinanza ao xeito de modemo exemplum.
Proveitosa lectura, pois, a dos
Contos nerviosos de Fran Alonso,
nos que o horaciano prodesse et delectare se da abondosamente, ao
que axudan non pouco as vistosas
ilustraci6ns de Dani Padr6n, un mclamovisual estimable para un libro
de valfa.
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ran Alonso 6 un rastrexador lirerario, un
sabuxo capaz de uliscar a cantos de metros
un bo libro. Lavaenos demostr~indoo comoeditor en Xerais, selo que
moito debe aos seus bos oficios
comocatador e compostortextual.
Endeben, este vigu6s do 63 6 tam6nun narrador de notable traxectoria, poeta acreditado, fino ensalsta e ben valorado
autor
infantoxuvenil, o que o converte
nun todoterreo literario qua merece
firme estimanza.
Non6 f~icil, non, ser quende xulgar con acuidade as obras dos demaise logo ser capaz de escribir as
propias con solvencia. Hal xente no
pals que, por m~iis que o intenta,
non sabe facet nin unha cousa nin a
outra, por iso o caso Alonso6 tan de
aplaudir.
Confirmoesta opini6n tras a lecture dos espl6ndidosContos nerviosos, relatos que publicanas ferrohls
Edici6ns Emborabaixo o guieiro do
solicito MiguelToval.
Catro histories diversas e a un
tempo converxentes. Cuarteto de
narraci6ns nas que a fabulaci6n suprarreal e a ollada reflexiva anoan
pare nos regalar tramas onde palpita o simb61icoe o fant~istico revelador, nas que a aparente simplicidade dos aconteceres encerra, de
fondo, un arsenal de suxestivos
pensamentossobre relevantes cuesti6ns a prop6sito do eu e dos
outros.
"O caso Amelio" pres6ntanos un
rapaz que padecede misofonla; isto
6, un mozohipersensible a toda clase de ruldos, que ter~ que enfronterse a unha terapia de choquepare
salver o seu trastorno. O resultado,
lonxe de ser ideal, conducirao a
unha nova problem&ice: a sedatefobia ou terror ao silencio, o outro
extremo da balanza. Entre unha e

outra situaci6n ou, m~isben, o feito
de que o tentar escapar dunha leve
~ outra, f~ilanos claro sobre a enfermiza necesidade que moitas veces
sentimos de arredarnos de algo coidando que as/melloraremos, cando
o finico que facemos6 disfrazar con
novas roupaxes o problema e, en
ocasi6ns, mesmocomplicalo ou
agravalo. Neste sentido, un modelo
ao que Alonso homenaxeaserla O
laboratorio do doutor Nogueira, do
maxistral Agustln Fernandez Paz,
recentemente ido.
A segunda des histories, "Sabemos quenes", ten un claro pouso
pirandelliano, unamuniano,pois o
xogo metaliterario do personaxe
que se revela sit6anos ante unha
trama que c6mpreler en clave antidirixista e libertaria e qua tam6n
aposta pole amizadee a solidariedade comov/as 6ptimas pare a superaci6n dos problemas. Polo camifio vai agromandotam6na critica a
situaci6ns e actitudes sociais que
constrinxen o individuo, asf como
unha visibilizaci6n des desigualdades de clase e outras cuesti6ns 6ticas de alcance.
"Caf6 tropical" mergfillanos nos
eidos do marabilloso ao propor
unha m~quinaque, tel l~mpadade
Aladino,6 capazde modificara realidade ao antollo de quen a manexa.
A trav6s deste sinxelo recurso narrativo, t6cese toda unha alegorla
sobre o irreflexivo e irracional des
decisi6ns humanas,verbo da necesaria convivenciacolectiva e incluso
a prop6sito des amazesantiecol6xicas qua padecemos. Un conto, pot
tanto, onde se fai bo aquilo de qua
~s veces c6mprecambialo todo pare
qua nada mudee o futuro esperanzado se abra paso.
Finalmente, "O meuaniversario"
6 un relato qua participa por igual
dos estereotipos da raffia malvada
de Carroll e do aborrecible sailor

Non~ f~cil, non,ser
quende xulgar con
acuidadeas obras
dos demaise logo
ser capazde
escribiras propias
con solvencia

Confirmoesta
opini6ntras a
lecturados
espl~ndidos
Contosnerviosos,
quepublican
Edici6ns Embora

Scroogede Dickenspara tracexar o
retrato dunha nena desp6tica que,
durante o seu aniversario, se comporta comoa major das tiranas e
decide amargara festa a todos practicando indicibles maldades.Por remate, a xustiza po6tica fai que a
protagonista pague as sfias iniquidades, o que achega a esta historia
un plus sapiencial na transmisi6n
dunha ensinanza ao xeito de moderno exemplum.
Proveitosa lectura, pois, a dos
Contos nerviosos de Fran Alonso,
nos que o horaciano prodesse et delectare se d~ abondosamente, ao
que axudan non pouco as vistosas
ilustraci6ns de Dani Padr6n, un reclamovisual estimable para un libro
de valfa.
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ran Alonso ~un rastrexador literario, un
sabuxo capaz de uliscar a centos de metros
un bo libro. Leva anos demosmlndoo comoeditor en Xerais, selo que
molto debe aos seus bos oficios
comocatador e compostortextual.
Endeben, este viguds do 63 6 tam6nun narrador de notable traxectoria, poeta acreditado, fino ensaista e ben valorado
autor
infantoxuvenil, o que o converte
nun todoterreo literario que merece
firme estimanza.
Non6 fg~cil, non, set quende xulgar con acuidade as obras dos demais e logo ser capazde escribir as
propias con solvencia. Hal xente no
pa/s que, por m~is que o intenta,
non sabe racer nin unha cousa nin a
outra, por iso o caso Alonso~ tan de
aplaudir.
Confirmoesta opinidn tras a lectura dos esplfindidos Contosnerviosos, relatos que publicanas ferrolfis
Edicidns Emborabalxo o guieiro do
solicito MiguelToval.
Catro historias diversas e a un
tempo converxentes. Cuarteto de
narraci6ns nas que a fabulacidn suprarreal e a ollada reflexiva anoan
para nos regalar tramas onde palpita o simb61icoe o fant~istico revelador, nas que a apamntesimplicidade dos aconteceres encerra, de
fondo, un arsenal de suxestivos
pensamentossobre relevantes cuestidns a propdsito do eu e dos
outros.
"O caso Amelio" pres6ntanos un
rapaz que padece de misofonia; isto
6, un mozohipersensible a toda clase de rufdos, que ter~i que enfrontarse a unha terapia de choquepara
salvar o seu trastorno. O resultado,
lonxe de set ideal, conducirao a
unha nova problem~tica: a sedatefobia ou terror ao silencio, o outro
extl~emo da balanza. Entre unha e

outra situacidn ou, m~iisben, o feito
de que o tentar escapar dunha leve
~t outra, f~ilanos claro sobrea enfermiza necesidade que moitas veces
sentimos de arredarnos de algo coidando que as/melloraremos, cando
o ~nico que facemos6 disfrazar con
novas roupaxes o problema e, en
ocasidns, mesmocomplicalo ou
agravalo. Neste sentido, un modelo
ao que Alonso homenaxeaseria O
laboratorio do doutor Nogueira, do
maxistral Agustin Fernfindez Paz,
recentemente ido.
A segundadas historias, "Sabemos quen es", ten un claro pouso
pirandelliano, unamuniano,pois o
xogo metaliterario do personaxe
que se revela sittianos ante unha
trama que cdmpreler en clave antidirixista e libertaria e que tam6n
aposta pola amizadee a solidariedade comovfas dptimas para a superacidn dos problemas. Polo carolfio vai agromandotamfn a cr/tica a
situacidns e actitudes socials que
constrinxen o individuo, asi como
unha visibilizacidn das desigualdades de clase e outras cuestidns 6ticas de alcance.
"Caf6 tropical" mergtillanos nos
eidos do marabilloso ao propor
unha m~quinaque, tal l~impada de
Aladino,~ capaz de modificar a realidade ao antollo de quen a manexa.
A tray,s deste sinxelo recurso narrativo, tficese toda unha alegoria
sobre o irreflexivo e irracional das
decisidns humanas,verbo da necesaria com/lvenciacolectiva e incluso
a prop6sito das amezasantiecol6xicas que padecemos. Un conto, pot
tanto, onde se fai bo aquilo de que
fis veces cdmprecambialotodo para
que nada mudee o futuro esperanzado se abra paso.
Finalmente, "0 meuaniversario"
6 un relato que participa por igual
dos estereotipos da ratfia malvada
de Carroll e do aborrecible sefior

Non~ f:icil, non,ser
quende xulgar con
acuidadeas obras
dosdemaise logo
ser capazde
escribiraspropias
consolvencia

Confirmoesta
opini6ntras a
lectura dos
espl~ndidos
Contosnerviosos,
que publican
Edici6ns Embora

Scrooge de Dickenspara tracexar o
retrato dunha nena desp6tica que,
durante o seu aniversario, se comporta comoa major das tiranas e
decide amargara festa a todos practicando indicibles maldades.Pot remate, a xustiza po6tica fai que a
protagonista pague as sfias iniquidades, o que achegaa esta historia
un plus sapiencial na transmisidn
dunha ensinanza ao xeito de moderno exemplum.
Proveitosa lectura, pois, a dos
Contos nerviosos de Fran Alonso,
nos que o horaciano prodesse et delectare se dfi abondosamente, ao
que axudan non pouco as vistosas
ilustraci6ns de Dani Padr6n, un reclamovisual estimable para un libro
de valia.

