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Un “Adag
gio po
or
outo
ono”,
nos novo
os
e pre
emia
ados
verssos de
e
Mod
desto Frag
ga
o por Alvare
ellos Editorra na
Publicado
súa coleccción Libros do Sarela, estes
poemas fo
oron galard
doados no ú
último
Certame Literario
L
de
e Vilalba (2 015).

Santiago de Compo
ostela,
verán, 20
016.‐ «Unha alta sinfoonía do
amor ond
de todo é tocado polo
milagre dunha luz qu
ue emana d
da
palabra poética». De
e tal xeito d
define a
FICHA TÉCNICA 76 ppp | 14 x 21 cm
ms |
profesoraa Teresa Sea
ara, no Lim
miar de
ISBN 97
78‐84‐164600‐10‐6 | PVP:: 9 €
Adagio po
or outono, a paixón líriica que
destilan estes
e
novos versos de Modesto
Fraga, esccritor de lon
nga e prem
miada traxectoria literaria que suuma, aos moitos
recoñecem
mentos recibidos, estee primeiro premio de 2015 no X
XLI Certame
e
Literario do
d Concello
o de Vilalbaa.
Adagio po
or outono é unha homeenaxe a aqu
ueles poeta
as italianoss que, no sé
éculo
XIII, foron
n quen de rachar coa ttradición e situar á mu
uller no cenntro da súa
a
lírica, e ao
o sentimentto amorosoo no cerne da súa revo
olución esttética e da súa
s
esperanzaa. Foron coñecidos co mo o Dolcee Stil Novo.
Modesto Fraga
F
escollle da tradi ción a arqu
uitectura pllena do sonneto e dend
de ela
transita atta o verso libre.
l
Cami ñamos, coaa súa palabra, a travéss de Florencia,
contemplaamos a dozzura dos len
nzos de Rafael, abraiá
ámonos antte o Pórtico
o da
Gloria en Compostella, ou asistiimos a un banquete
b
po
oético ondee se dan citta
escollidass voces da literatura e da arte un
niversais de
e todos os ttempos.
Cada lecto
or, cada lecctora, atopaará aquí poderosas razóns para vvivir máis vidas
v
e máis fon
ndas a travé
és da poesíía e do amo
or.
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Modesto Fraga Mou
ure (Fisterrra, 1974) é poeta e na
arrador. Reealizou estu
udos
de Filoloxxía Galega na
n Universiidade de Saantiago, forrmou partee do Batalló
ón
Literario da Costa da
a Morte e
foi integraante do con
nsello
editorial de
d Letras de
d Cal. Os
seus versos levan co
olleitado
os recoñece
ementos,
numeroso
entre os que
q destaca
an o
Premio Av
velina Valla
adares
(1997), Premio O Grrelo‐
1997),
Amigos de Galicia (1
Premio Rosalía de Castro
(1998), Premio Fran
ncisco
Añón (1998), Premio do
o de Estudo
os
Seminario
Comarcaiis (2012), XLI
X
Certame Literario
L
Co
oncello de
Vilalba (2
2015) ou o XIX
X
Premio dee Poesía Co
oncello de
Carral (20
016). É autor dos
seguintess libros de poemas:
p
Do amor salgado
s
(19
997), Mar
de ausenccias (1999. 1ª ed.), Esee
estraño siilencio (200
02), Derrotaas con raícees (2007), Mar
M de aussencias (200
09.
2ª ed.), Attlántica luzz. Poesía maareira 1995
5‐2015 (201
15), Devalaar sen pel (n
no
prelo). Ad
demais, pub
blicou o en saio Fisterrra, a derrad
deira perla de occidente
(2014) e coordinou,
c
Villar, a anttoloxía De Pondal
P
ao B
Batallón
con Miro V
Literario. 120 anos de
d poesía naa Costa da Morte
M
(200
09).



Paraa contactar co
on Modesto FFraga: modesstofraga@hottmail.com, 6115 48 45 07
Paraa contactar co
oa Editorial: p
prensa@alvaarellos.info ‐ 609
6 90 88 522 – 981 522 137
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