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Viernes, 04 de Marzo de 2022

       

Recomendamos / Libros

“Pandèmia i postveritat” de
Jordi Pigem

La vida, la consciència i la Quarta Revolució Industrial.

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 analitza un gran nombre

d'esdeveniments inesperats que ens toca comprendre.

Escrita amb rigor i no sense ironia, amb un

estil �uid, 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 �loso�a i la psicologia a la

sociologia del poder polític, digital i �nancer

—, l'obra ajuda a comprendre les
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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.

Jordi Pigem (1964) és �lòsof de la ciència i

escriptor. Doctor en �loso�a per la

Universitat de Barcelona amb la tesi El

pensament de Raimon Panikkar: Una �loso�a

de la interdependència (Institut d’Estudis

Catalans, 2007). Del 1998 al 2003 fou

professor i coordinador de l’Àrea de Filoso�a

del Masters in Holistic Science del

Schumacher College a Dartington (Universitat de Plymouth, Anglaterra). Ha sigut

professor invitat o ponent en diverses universitats d'Europa i Amèrica.

Entre els seus llibres destaquen La odisea de Occidente (Kairós, 1994), Buena crisis

(Kairós, 2009), La nueva realidad (Kairós, 2013) i Inteligencia vital (Kairós, 2016). Va

ser coordinador de la revista Integral (1989-1992) i va coordinar els tres primers

volums de l'edició catalana de l'Opera Omnia Raimon Panikkar. Va ser un dels

entrevistats per Laia de Ahumada al llibre Espirituals sense religió (Fragmenta, 2015).

És autor del llibre Ángeles o robots (Fragmenta, 2018) i Pandèmia i postveritat

(Fragmenta, 2021) i ha tingut cura del llibre Ecoso�a (Fragmenta, 2021), de Raimon

Panikkar.

Ha obtingut el Premi de Filoso�a de l'Institut d’Estudis Catalans (1999), el Premi

d'Assaig de Resurgence i de la Scienti�c and Medical Network (2006) i el Premi

d'Assaig Joan Maragall (2016). Mai no ha tingut un compte en xarxes socials.

Col·lecció: Assaig

Volum: 70

Núm. de pàgines: 144

Aviso sobre el Uso de cookies:

Utilizamos cookies nuestras y de terceros para el

funcionamiento del digital. Puedes consultar la

lista de cookies y como desconectarlas. Ver

nuestra Política de Privacidad y Cookies

Aceptar Cookies Personalizar

https://manacormanacor.com/pag/lopd


15/3/22 10:11 “Pandèmia i postveritat” de Jordi Pigem | manacormanacor revista de información local y comarcal

https://manacormanacor.com/art/22923/pandemia-i-postveritat-de-jordi-pigem 3/6

TE PUEDE INTERESAR

Protege tu negocio

Nuevo seguro de comercio AXA. Una protección adaptada a tu actividad

Primera edició: desembre del 2021

Cinquena edició: març del 2022

ISBN: 978-84-17796-57-0

Enquadernació: Rústica, 13 x 21

Aviso sobre el Uso de cookies:

Utilizamos cookies nuestras y de terceros para el

funcionamiento del digital. Puedes consultar la

lista de cookies y como desconectarlas. Ver

nuestra Política de Privacidad y Cookies

Aceptar Cookies Personalizar

https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=4546&channel_id=1416&item_id=31402&syndication_id=3243&pos=0&uid=07KtWZqJCem&sid=2eJ0WKehmiY&event_id=CDn9DRV&query_id=syndication-3243-es-1&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/clk/521745404%253B329728787%253Bu
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=4215&channel_id=1416&item_id=28367&syndication_id=2977&pos=1&uid=07KtWZqJCem&sid=2eJ0WKehmiY&event_id=CDn9DRV&query_id=syndication-2977-es-1&r=https%253A//fly.rdtk.io/61530ee9cbe0d70001e74090%253Fsub1%253D1416%2526sub2%253D28367%2526ref_id%253DCDn9DRV
https://manacormanacor.com/pag/lopd

