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E specialmente indicado para
mozos e mozas, Tés ata as 10

é un deses libros con outras dimen-
sións de lectura que exceden a histo-
ria intrigante, a aventura dos protago-
nistas ou certos temas de especial
gusto adolescente coma o enredo
sentimental. En Tés ata as 10 hai
tamén unha dimensión política e his-
tórica que Francisco Castro, escritor
de técnica ben eficaz, quere deixar
ben patente e que se entretece páxi-
na a páxina nun libro que, como ben
di a contracuberta, non pode deixar
de lerse, valor útil ante a necesidade
de conquistar lectores para a literatu-
ra galega. É este aspecto o que máis
nos interesa nesta última entrega de
Francisco Castro, xustamente por tra-
tarse do factor máis arriscado e, por
tanto, o que consegue que a novela
teña un espazo de seu, interesante,
no variado (e a miúdo tan baleiro)
panorama da narrativa xuvenil. 

Francisco Castro logra esa dimen-
sión comprometida de Tés ata as 10
engadindo un personaxe fundamental
aos dous protagonistas, Toni e Celia:
a cidade de Vigo, que aglutina en si
mesma como espazo unha concep-
ción do tempo e da Historia, de nós
mesmos e das circunstancias que nos
construíron.  Para conseguir ese pro-
tagonismo da cidade, Castro obriga o
seu personaxe principal a un paseo
constante que leva o lector polos
barrios históricos da cidade, nun
viguesismo permanente que atopa a
súa culminación no Eco de Vigo, o
xornal que o seu defunto pai dirixía e
que, dun xeito ou doutro, é parte
esencial da trama. Velaí unha das
homenaxes da novela: a homenaxe

ao xornalismo feito co agarimo e o
compromiso dos tempos difíciles,
expresado a través do pai morto nas
primeiras páxinas da novela e que se
comunica misteriosamente mediante
correos electrónicos e estrañas pro-
bas co protagonista, nunha sorte de
xincana novelesca chea de libros e
chocolates que vai destecendo a intri-
ga. Queremos ver nese pai morto
outra homenaxe, neste caso de remi-
niscencia cunqueiriana (quizais o
director de xornal que Cunqueiro
puido ter sido e non foi), pero tamén o
paradigma de toda unha xeración, a
daqueles que tiveron que lidar co fran-
quismo e os seus sensentidos desde
difíciles postos con responsabilidade.
E velaí como irrompe a Historia e o
compromiso político nesta novela
para mozos e mozas. Á medida que
avanza a trama, os acontecementos
vinculados á loita obreira en Vigo
durante o ano 1972 revélansenos fun-
damentais para comprendermos
todas as dimensións da historia que
conta Tés ata as 10, e quizais para

entendérmonos a nós mesmos, neste
momento actual que, á luz da novela
e da selección habelenciosa por parte
do autor dos acontecementos conta-
dos, tantas semellanzas garda con
aquel. Por iso, Tés ata as 10 non só é
unha intrigante novela de suspense
arredor dunha serie de misterios vin-
culados coa dobre vida mantida polo
pai do protagonista, senón que é
tamén un relato histórico que afonda
nuns acontecementos pouco tratados
na nosa narrativa contemporánea e
que, deste xeito, achega ás xeracións
máis novas un xuízo sobre o noso
pasado e o noso presente. 

Tés ata as 10 é unha novela con
moitas novelas dentro que xoga a
enguedellarse en múltiples niveis de
lectura que nin sequera renuncia ás
homenaxes interliterarias. Xulio Verne
e Stevenson aparecen aquí e alá como
claves para resolver os misterios da
novela de Francisco Castro, igual que
aparecen os deliciosos “textos náufra-
gos” onde o autor tamén xoga co seu
alter ego real (ou o seu alter ego de
coñecido blogueiro) obrigando o lector
a penetrar nos misterios da dúbida
sobre o límite da ficción na literatura. 

Intriga, amor e relacións familiares
son, por iso, os ingredientes funda-
mentais que constrúen a historia do
protagonista de Tés ata as 10, pero,
en realidade, estamos ante unha
novela que agacha moito máis detrás
do seu estilo áxil que recupera as téc-
nicas máis eficaces da literatura
popular para apreixar o lector e que
non renuncia aos excursos filosóficos
e ao lirismo para refregarse contra a
literatura pura, logrando, así, un inte-
resante equilibrio.
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