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Que pasaría se tódalas persoas tivésemos a subsistencia garantida? Como mudarían as nosas vidas? Despois da publicación da novela Xarfas no
ano 2018, Alex Pernas (A Coruña, 1986) escribe no xornal dixital adiante.gal esta serie de relatos construídos arredor dun mundo onde chegou a
establecerse a renda básica universal e incondicional.
Este libro recolle aqueles textos, ademais doutros dous inéditos, onde se
amosa o antes e o despois, ensinando as consecuencias que tería unha renda
básica nas nosas vidas, sendo unha pequena estra ao mundo do mañá.
Sen ningún tipo de etiquetas nin restricións, navegando dende a crítica
social ata o misterio, e con personaxes de tódalas índoles e condicións, esta
viaxe literaria non deixará indiferente a ninguén.

Tendo como fondo a renda básica universal e amosando, ás veces en primeiro plano e outras en segundo, o que se conseguiría, ou evitaría, con ela,
cada un dos 23 relatos que compoñen este libro actúan de forma independente, se ben se poden apreciar trazos comúns coma personaxes e lugares.
Continuando coa liña de literatura social iniciada en Xarfas, os relatos
tratan diversos temas actuais, dende o racismo e o feminismo, ata os problemas aos que se enfronta o colectivo LGBTI, os desauzamentos, ou o
especismo.
A nivel literario, o autor pretendeu experimentar o máximo posible. Os
relatos nárranse de diversas formas, tanto en primeiras e terceiras persoas,
coma seguindo os formatos de entrevista ou diálogo entre personaxes. Aínda que sempre con ese fondo social, tamén se experimentou coa temática,
podendo atopar relatos de misterio, realismo, ou incluso achegas ao mundo
da fantasía.

Estando autoeditado, o libro pódese comprar en papel en formato de
tapa branda e Kindle, ademais de estar dispoñible de forma gratuíta nos
formatos PDF, EPUB, MOBI e KPF. Os idiomas nos que se pode atopar
son galego (orixinal) e castelán (tradución).
- Compra en papel e Kindle (galego):

https://amzn.to/3jBe2aG
- Descarga de balde en formatos dixitais (galego):

https://bit.ly/APagaEbook
- Compra en papel e Kindle (castelán):

https://amzn.to/37QD3vZ
- Descarga de balde en formatos dixitais (castelán):

https://bit.ly/LaPagaEbook

Alex Pernas, nado na Coruña no ano 1986,
desenvolve a súa carreira coma enxeñeiro de
software tras cursar os estudos de Enxeñería
Técnica en Informática de Sistemas e Grao en
Enxeñaría Informática, con Mención en Enxeñaría do Software, na Universidade da Coruña.

Fotografía: Erik Dobaño.

No mundo literario, publicou no ano 2018
a novela de cción social Xarfas. Tamén é
activo no ámbito musical, estando en varias
formacións, sendo as principais delas TST
(heavy metal), coa que publicou unha maqueta no ano 2008; Ad Intra (doom/death
metal), coa que publicou o sinxelo We Aren't
Ready to Take O (2011) e mailo LP Inside Us All (2013); Os Relámpagos de Nós
(rock); e Oymyakon (groove/death metal),
coa que se atopa na actualidade.

Tamén colaborou con diversas asociacións e xentes do ámbito do activismo, sendo unha das principais accións a súa labor coma parte da xunta
directiva da Asociación Gatuchinhos, a cal actúa coma protectora dos
gatos rueiros.
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