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tres premios literarios

Xavier Queipo,AnxoFariña e Héctor Carré sonas novasestrelas das letras galegastras facerse cos Xerais
J~IA BAENA.VIGO
abaena@atlantico.net

Ii Xavier Queipo, Héctor Carré e
Anxo Fariñaespertaronontesendo
os novos distinguidos cos Premios
Xerais nas súas candasúas categorías novela,xuvenile infantil.
A cerimonia deste sábado xa se
ten convertidonun cita obñffadadas
letras galegas nun contorno inmellorable: a illa SanSimón.Organizada pola editoñal viguesa Edicións
Xerais, a gala contoucoa presezado
máisrepresentativo daliteratura de
Galicia e do sector libreim. A Veladatranscorreu con música de man
de O Leo i Arremecághonae unha
cea ao aire libre. Pasadasas 23 horas, un barco levou aos participantes ara Cesantescoa son das gaitas.
Xa cos galardóns nas súas casas
e descansadostrala tmula, os tres
autores valoraron este premio..
AnxoFariña(Premio
Mer[Jn),XavierQueipo
(Xeraisdenovela)e HéctorCarré(Premio
CaixaGalicia),enSanSimón.
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Xabier Queipo

Anxo Fariña

PremioXerais de Novela

PremioMedínde literaturainfanül

"A viaxe dunhanave
de torosconstitÚea
personaxe
central
da novela"

"A mifia in$pimci6n
naceu na pedra
da Campádas
lilas Cíes"

uu Nado en Santiago
de
Compostela, reside 22 anos en
Bruxelas como funcionario da
Unión Europea. Adicou o día de
onte a relaxarse e viaxar de volta
a Bélxica,polo que as súa reacción
correspondeas declaraciónsfeitas
a noite da gala.
Comorecibiuanovadetergañado
o Xeraisde novela?
Supuxounha feliz confluenciacoa
ediciónde "Artico9.0; a revisióndo
meuprimeimlibro, o que supuxo
20 anos pasados de adicación
constante, de persistencia na
escritae da]gúnxeitode resistencia
contra a ignomina.

m Comosesinteunhavezpasadaa
gala, despois dedurmirecandoxa~
oficial o seu premioMerlin?
0ueipo
co galardón
recibidoo sábado. Máisrelaxado.Afesta foiincríble e AnxoFariñaco seupremio.
nunlugar marabilloso.Hoxe(por
A gañadora"Extramtmde"
é unha onte),o díaétranquilo.
Rec~ín complicada, a infantil, como
novelade viaxe ou de aventuras?
fenc~~s¿osamigos.
conquireconectarcosmáiscativos?
É unha novela de aventuras,
E que supónesta distinción?
Parece que escn’bir para nenosé
onde unha pléiade de personaxes
Estou moicontento, pois aínda
doado,pero é moi complicado.Eles
alucinados embarcan nnnha viaxe
queteñomáisobraspublicadas,
non perdoamFíxomecomofalan,
abordodunhanave de tolos, que no
éstaeraaprirndravez que me
eomovisteo_
Despois
adapto
as
fm, constitúe apersonaxecentralda
presentei aun premio. Chega
historias que non escn~só paralles
novela.
nun momento
moi especial, pois
gllste aos lqbelqtO&
Cal é a orixinalidadedesta obra?
asemanaquevensae aventaun
Que lle inspirou "A chave da
É unha novela moderna na
novolibro "Osmega*oxos
e a cara
Atlíntida’, o libro gañador?
construcción e na estructura, que
ocuttadahía:
Naceu
napedradaCampá
dasillas
contén varias novelas nnnhasoa.m
Venceu na categoría máis Cíes comoporta aoutros mundos.m
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Héctor Carré
PremioFundaciónCaixa Galicia
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HéctorCarréerguea peza.

"Todoo queescribo
é real, aíndaque
nonás personaxes,
pasou[[ea a[guén"
B(~le¢ambiaof~~todeterreo’bido

o premio Xerais de literatura
xuvenfl?
Viveseigualdeben que cando me
ehamaron pamcomunicarme que
medabanogalardón. Paraamiña
obmécomosinalarUa ao lector
candose publicanmoitascousas.
Gañoucon "Febre’, situada na
explotacióndowolfránen Galicia,
realidadeou ficción?
Todoé real. Podeque nonHe
aconteeemáspersonaxes dos que
eseñoo,pero pasoulle a alguén. De
nenoescoitabahistoñassecretas e
fantásticas sobre otemaque amin
soábanmeafilmes do oeste. Era
un mundomoidiferente ao meu.
Doctmaenteime
en h"orose xornais.
E que me eonta de Carmueha,a
protagonista?
Éunhaadolescenteque se rebda
e símbolizaa hq~~ración
da muller.
É unxdtometal~ricode tratar un
rana social aínda pendente~
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