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Al final del 2019 es va descobrir una pneumònia d’ori-
gen desconegut a Wuhan (la Xina). Al cap de poques 
setmanes, la ciència havia identificat el nou corona-
virus que provocava la COVID-19. En pocs mesos, 
l’epidèmia arribà a tots els racons del planeta i s’ha-
gueren de dur a terme confinaments massius per a 
evitar contagis i morts. L’economia va entrar en una 
crisi sense precedents. Quin món ens espera a partir 
de la pandèmia? Quins fonaments ètics necessitem 
per a combatre la crisi i construir una normalitat alter-
nativa, més justa i solidària?

TEMÀTICA: salut pública, economia, filosofia, eco-
logia, solidaritat, COVID-19.

GÈNERE: assaig, no-ficció.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un assaig sobre les 
conseqüències socials de la pandèmia en clau de 
divulgació filosòfica per a joves.

CLAUS PER A LA LECTURA
L’epidèmia
El primer capítol del llibre explica els orígens de l’epi-
dèmia i les seues conseqüències socials més immedi-
ates. Així, fa un repàs del que va suposar l’arribada de 
la malaltia i la consegüent quarantena per tal d’aturar 
l’onada de contagis.

La normalitat
En la segona part de l’obra es qüestiona el concepte 
de normalitat des d’una perspectiva que posa en joc 
factors tan diversos com l’economia liberal, la globa-
lització, el canvi climàtic, la ciència, les notícies falses 
o la temptació del totalitarisme.

La «nova» normalitat
Per últim, el tercer capítol de l’obra ens convida a 
pensar en un món millor, en el qual una economia so-
cial, ecologista i democratitzadora puga ajudar-nos a 
estar més preparats davant de futures pandèmies i, 
en definitiva, a construir un món on les situacions ad-
verses no generen encara més desigualtat.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

   Visita de l’autor.

  Enric Senabre és també autor de l’èxit 
L’infinit a les teues mans, una novel·la que 
reflexiona sobre l’ús que fa el jovent de les 
xarxes socials i les noves tecnologies.

  En el canal de YouTube del Ministeri de 
Sanitat trobareu un vídeo perquè la gent 
jove prenga consciència sobre la situació 
d’aquesta pandèmia.

  

  En www.duchenne-spain.org s’ha publicat 
el diari d’un pacient de coronavirus per 
a conscienciar el públic dels riscos que 
comporta aquesta malaltia.


