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An Alfaya (Vigo, 1964) estudou na Escola de 
Formación do Profesorado de Vigo e Criminoloxía e 
detective privado na Universidade Complutense de 
Madrid. Co-fundadora do Teatro Avento de Vigo, 
obtivo diferentes premios de teatro infantil. Ten 
publicadas as seguintes obras: O maquinista Antón 
(1995); O caderno azul (Xerais 1996); ¡Sireno, 
Sireno! (Xerais 1997), Premio Merlín 1997; A 
recortada (Xerais 1999); Bua Bua Requetebua 
(1999); O baúl de Wensel (2000); A estrela volarina 
da torre colarina (2001); Down (2001); “A muller 
prohibida”, conto incluído en Historias para calquera 
lugar (Xerais 2001), A encontadora (Xerais 2003), O 
escuro (2003), A buguina namorada (Xerais 2003); 
Desventura (2003); novela para adultos; Unha 
xanela para Cecilia (2005); Matei un home (2005), 
novela para adultos, accesit do Premio Novela por 
entregas La Voz de Galicia 2003; Zoa e Azor (2006), 
finalista do Premio Ala Delta; Os seres con raíces na 
cara (2006); A sombra descalza (Xerais 2006), 
Premio Lazarillo de Literatura Xuvenil 2005 e Premio 
Xosé Neira Vilas 2006 ao mellor libro infantil e 
xuvenil; e Illa Soidade (Xerais 2007), Premio 
Fundación Caixa Galicia de literatura xuvenil 2007. 
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O destino xoga con Martín, 
poñéndolle nas mans unha 
recortada e enfrontándoo a un 
fuxido da xustiza nos seus anos 
mozos. A partires dese intre a 
arma converterase no seu sinal 
de identidade. Só a lembranza 
de Mariña, a que fora a súa 
mestra e fonte dos seus soños 
adolescentes, lle dará pulos 
para resistir. Pero outro atranco 
do destino deixará pegadas de 
morte ás súas costas, 
condenándoo definitivamente a 
ser unha vítima das 
circunstancias. Unha novela 
sobre o sentido tráxico da 
existencia, tecida sobre unha 
inquebrantable e intensa historia 
de amor.  

Lucía, a piques de iniciar os 
estudos de xornalismo, vai 
rememorando nunha viaxe en 
tren a súa relación con Soa, 
unha esmoleira a quen 
coñeceu cando pretendía 
deter unha vaga de 
insolidariedade cos indixentes 
que se produce no seu barrio. 
Illa Soidade é unha novela 
iniciática que nos descobre 
unha vida marcada pola 
paixón e a soidade, con 
reflexións sobre a autonomía 
persoal e o respecto polo 
diferente. Afastándose de 
tópicos e concedéndolle voz a 
persoas que teñen o seu 
propio espazo nunha 
sociedade que habitualmente 
as silencia, a novela retrata o 
mundo da indixencia, da 
mendicidade, dos sen teito, 
dos esmoleiros, dos 
vagabundos. Cada unha 
destas persoas é unha illa 
deshabitada que vai 
conformando arquipélagos de 
soidade. Lucía procura nesta 
escuridade un pouco de luz 
para todas elas 

 
 
 
 

Adentrarse neste libro é 
facelo noutra forma de 
entender o mundo. Un mundo 
poboado de seres diferentes. 
 
Os seres con Raíces na Cara. 
Como? Non sabes quen son? 
Velaquí a porta de entrada ao 
lugar no que eles habitan. 
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Elsa, unha moza de dezaseis 
anos, vive asfixiada nun 
ambiente poboado de 
segredos familiares 
procedentes dun pasado 
escuro. A corda tensa dos 
silencios rómpese cando ela 
remexe neles, e fai que as 
voces das mulleres da casa, 
Amadora, Esperanza e 
Florinda, caladas durante 
moito tempo, revelen 
misterios que atinxen aos 
homes das súas vidas, 
Xuliano, Fernando, Bieito e 
Rafael, nunha tentativa de 
recuperar a dignidade 
perdida polas miserias da 
Guerra Civil. Nesa época 
quedou ancorada unha 
presenza ausente, Sagrario, 
que sen estar, paira pola 
vivenda como unha sombra 
descalza. An Alfaya mereceu 
o PREMIO LAZARILLO DE 
LITERATURA XUVENIL 
2005 con esta emocionante 
e descarnada novela sobre a 
recuperación da dignidade 
das mulleres e a necesidade 
de esculcar no pasado para 
facelo. 

 

 

Para a xenta da súa aldea, 
Silvano é un neno raro: 
gústalle escribir poesías. 
A incomprensión que 
sente desaparece cando 
coñece a Omar Grandal, 
dono dunha compañía de 
teatro ambulante que lle 
transmite a súa paixón 
polos versos e lle confía 
o coidado dos seus 
cabalos Zoa e Azor. 

 
 
 


