
Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947- Vigo, 2016)
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A súa infancia transcorre 
en Vilalba . Alí xorde o seu 
amor polos mundos de 
ficción: os relatos de medo 
a carón do lume, os libros 
de aventuras que había na 
pequena biblioteca de seu 
pai, os cómics, as inesque- 
cibles películas que tanto o 
atraían…

Na escola graduada de Vilalba 1955-57)



Os pais de A. Fernández Paz 
(anos 40)

Na alameda de Vilalba , co seu 
irmán, o tío Roca e tres dos seus 
primos.



Aos 14 anos marcha a estudar á Universidade 
laboral de Xixón e obtén o título de Perito 
Industrial Mecánico. 

Na Universidade Laboral, Xixón, 1965



Estuda Maxisterio na Escola 
Normal da Coruña e , anos 
máis tarde, licénciase en  
Ciencias da Educación.

Cos seus compañeiros da promoción de Maxisterio, A 
Coruña, 1971



Durante o ano de prácticas no colexio “Fogar de Sta 
Margarita” coñece a Xavier Docampo e a outros 
profesores cos que levará a cabo unha orixinal e 
intensa renovación Pedagóxica.

Foi membro fundador de Avantar e Nova Escola 
Galega  e participou na elaboración de numerosos 
materiais didácticos.

Xunto con outros profesores, organizou Xornadas de 
Pedagoxía e outras actividades culturais.

Con X. Docampo e Paco Martín, Lugo 2009



Traballou como profesor de EXB ( a actual Educación Primaria) en diferentes centros e, máis recentemente , como 
profesor de Lingua e Literatura Galega no IES Os Rosais de Vigo ata a súa xubilación no ano 2007.

Cos alumnos de 3º de EXB do Colexio Públicp 
“Raquel Camacho” (A Coruña, xuño de 1976)

Plantando un camelio cos seus alumnos no IES 
“Rosais 2”, na súa despedida como docente (2007)



Cos súa filla, Mariña, xogando na praia de 
Seselle (Ares)

Coa súa muller, Inma, con manuel Bragado e Celia Torres 
de Edicións Xerais de Galicia.



A SÚA OBRA
§ É autor dunha extensa obra, maiormente no ámbito da literatura 

infantil e xuvenil. Publicou , así mesmo, ensaios e libros 
divulgativos.

§ Cartas de inverno (Xerais, 1995) é o seu libro máis vendido.
§ E o escritor da Literatura galega máis traducido a outros idiomas, 

con 115 traducións a 16 linguas diferentes (español, catalán, 
euskera, portugués, francés, árabe, coreano. Italiano, inglés, 
búlgaro, bretón e esloveno, entre outras.



GALARDÓNS

§ Os seus libros obtiveron numerosos premios tanto a nivel galego como internacional.

Con este libro 
recibe o 
Premio Merlín 
de Literatura 
Infantil, no 
ano 1989, o 
seu  primeiro 
galardón.

Con este libro de relatos 
consegue o  Premio 
Lazarillo, no ano 1990.
Era a primeira vez que se 
outogaba o premio a un 
libro escrito nunha 
lingua que non era o 
castelán.
É incluído na Lista de 
Honra da Organización 
Internacional para o 
Libro Xuvenil (IBBY).
Elixido un dos dez títulos 
imprescindibles da LIX 
Española do Século XX, 
2010.



 Premio Rañolas ó Libro Infantil 
e Xuvenil do Ano, 1995



§ Premio Xosé Neira 
Vilas ao Libro 
Infantil e Xuvenil 
do ano 2007.

§ Premio Asociación 
de Escritores en 
Lingua Galega 
(Infantil-Xuvenil), 
2007. 

§ Premio Nacional 
de Literatura 
Infantil e Xuvenil 
2008.

§ Lista de Honra do 
IBBY, 2010

Recibindo o premio Nacional de Literatura en 
Teruel, xuño de 2008



En 2011, foille outorgado en México o VII 
Premio Iberoamericano SM de  Literatura 
Infantil y Juvenil, en recoñecemento á súa 
traxectoria literaria.

Coa súa filla Mariña, na entrega deste 
premio, decembro de 2011

Intervención no acto de entrega do premio.



Recollendo o premio “letra E”, 
concedido pola Asociación de 
Escritores en Lingua Galega e 
recoñecemento a súa traxectoria, 
2009.



A OEPLI acordou designalo como 
candidato español ao Premio 
Andersen 2012.

Ante a estatua de 
Andersen, en 
Copenhague, 2006



En xaneiro do ano 
2013, foi investido 
Doutor Honoris Causa 
pola Universidade de 
Vigo.



Con Jules Verne, 
Vigo, 2009



Coa súa irmá ante o monolito instalado con motivo da homenaxe “O escritor na 
súa terra” da Asociación de escritores en Lingua Galega.
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