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Estem personalitzant els robots i, a la vegada, estem robotitzant les persones. Sembla una
paradoxa. No ho és. Contrastant les clàssiques novel·les distòpiques d'Orwell i Huxley amb les
propostes del Fòrum Econòmic Mundial i altres heralds del poder polític i econòmic, Pandèmia i
postveritat: La vida, la consciència i la Quarta Revolució Industrial analitza un gran nombre
d'esdeveniments inesperats que ens toca comprendre.
Escrita amb rigor i no sense ironia, amb un estil fluid, un ritme intens i un horitzó molt ampli —de
la literatura contemporània als estudis pioners sobre la biologia i les ciències de la salut, de la
filosofia i la psicologia a la sociologia del poder polític, digital i financer—, l'obra ajuda a
comprendre les complexitats que envolten la pandèmia. I el que es mou en el fons dels corrents
que estan transformant el món des de fa anys.
Una invitació a veure-hi més enllà de les màscares i a restablir el sentit comú en relació amb la
tecnologia, la salut i la vida.
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