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Sinopsi

Ressenyes

El primer llibre de relats d’Alasdair Gray és
una magistral col·lecció que, amb la novel·la
Lanark, el va situar com un dels més originals i
importants escriptors escocesos.

«El llibre és una meravella d’enginy, una
col·lecció variada i rica en què les habilitats
de Gray com a artista visual i il·lustrador es
col·loquen més enllà dels productes de la seva
fèrtil imaginació com a escriptor.»
The Washington Post.

Hi trobem relats, il·lustrats pel mateix Gray,
sobre l’estructura jeràrquica de la societat,
el culte als óssos, l’explotació industrial dels
ànecs, la construcció d’obres faraòniques o la
lingüística del segle xviii. Encara que, ¿realment
parla sobre aquests temes?
Segons Jonathan Baumbach i el New York
Times, «Alasdair Gray és un rebel que lluita de
manera desesperada contra la tirania interioritzada» i les seves «Històries inversemblants, en general» són violents gestos de llibertat estètica
i moral. Uns melancòlics, i de vegades extàtics
grinyols de cadenes que insisteixen
—mitjançant l’exemple de l’humor, l’energia i
la bellesa— en la transcendència de
la imaginació».
Tan radical com humana, la prosa de Gray bull
d’indignació.

Alasdair Gray va nèixer
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«Les ficcions de Gray semblen habitar tots els
possibles mons literaris, híbrids poderosos i
incomparables.»
William Boyd.
«La ment de Gray és un lloc meravellós i
densament poblat.»
The Scotsman.
«Alasdair Gray creu en els llibres, i escriu
llibres que desafien totes les fal·laces normes
establertes per la indústria editorial occidental
contemporània. [...] Desafien la lògica i les
expectatives.»
Ian Samson, The Guardian.
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El País.

«Alasdair Gray és un dels escriptors vius més
importants en llengua anglesa. La barreja
satírica de realisme i fantasia i l’ús compassiu
de l’humor i la tristesa distingeixen les seves
obres en el concorregut camp de la literatura
contemporània.»
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«Un dels grans creadors de la literatura
fantàstica contemporània.»
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