A Factfulness el professor de salut global i
fenomen Global TED Hans Rosling, juntament
amb els seus dos col·laboradors de sempre,
l’Anna i l’Ola, ens ofereix una explicació nova i
radical de per què ens passa això i ens revela
els deu instints que distorsionen la nostra
perspectiva del món –des de la tendència
a dividir el món en dos (nosaltres i ells), a la
manera com rebem la informació (guiats per
la por) o com percebem l’evolució del món
(pensant-nos que la majoria de coses van cada
cop pitjor).
El nostre problema és que no sabem què no
sabem. Fins i tot les nostres hipòtesis es basen
en prejudicis inconscients.
Resulta que el món, tot i les seves imperfeccions,
és un lloc molt millor del que ens pensem. Però
si ens passem la vida preocupats per tot en lloc
de fer-nos una imatge del món basada en fets,
podem perdre la capacitat de centrar-nos en els
problemes que realment ens amenacen.
Estimulant i revelador, ple d’anècdotes divertides
i d’històries commovedores, Factfulness és un
llibre urgent i essencial que canviarà la teva
manera de veure el món.

L’esperança basada en fets reals
«Factfulness llança el guant a aquells que sempre ho
veuen tot negre desafiant els seus prejudicis i les
seves concepcions errònies. És una lectura fantàstica,
breu i amena... Aquest llibre magnífic és un autèntic
antídot contra la negativitat i la desesperança. Tres minuts
amb el Hans Rosling canviaran la teva visió del món.»
–Nature
«Aquest llibre va sobre el món i sobre com és en
realitat. Però també parla de com ets tu i de per què
(com la majoria de gent que he conegut) no veus el món
com és en realitat. Parla de què pots fer per evitar-ho
i de com tot plegat et farà sentir més positiu,
menys angoixat i més esperançat.
Així doncs, si t’interessa més saber la veritat que no
pas continuar vivint en la teva bombolla; si vols canviar
la teva visió del món; si estàs disposat a substituir
una reacció instintiva pel pensament crític; si et sents
humil, encuriosit i estàs disposat a meravellar-te, llavors,
sisplau, continua llegint.»
–Hans Rosling, a la Introducció
«Si necessites descansar una mica del missatge
dominant que el món està caient a trossos, et recomano
insistentment aquest llibre superdivertit i ple de fets.
Fins i tot m’atreviria a dir que aquest llibre hauria de ser
el punt de partida de qualsevol conversa sobre economia,
sobre política i sobre l’estat del món en general.»
–Seeking Alpha
20,90 €

www.lacampanaeditorial.com

amb Ola Rosling
i Anna Rosling Rönnlund

Quan ens fan preguntes molt senzilles sobre
tendències globals –quin percentatge de la
població mundial viu en la pobresa extrema;
per què està augmentant la població mundial;
quantes nenes acaben l’escolaritat...– triem
sistemàticament la pitjor resposta. Tan incorrecta
que un ximpanzé que elegís qualsevol opció
a l’atzar ho faria molt millor que periodistes,
banquers d’inversió i premis Nobel.
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quan tinguis clar que els fets et donen la raó.
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«Un dels llibres més importants que he llegit mai. Obra mestra.
Em comprometo a regalar-ne un a tots els estudiants que es graduïn
aquest any.» –Bill Gates
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EL MÓN
VA MILLOR DEL
QUE ET PENSES.
DEU RAONS QUE
FAN QUE NO EL
VEGIS TAL COM ÉS.
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«Aquest llibre és l’última batalla de la
guerra que he fet durant tota la meva vida
contra la devastadora ignorància sobre
el món. A les batalles anteriors hi vaig
anar armat amb dades, software pensat
per obrir els ulls a la gent, una oratòria
plena d’energia i una baioneta sueca.
Amb això no n’hi va haver prou. Per això
espero que aquest llibre faci el fet.»
–Hans Rosling, febrer del 2017
Hans Rosling va ser metge, professor
de salut global i un prestigiós educador
públic. Va assessorar l’Organització
Mundial de la Salut i la UNICEF i va ser
cofundador de Metges sense Fronteres
a Suècia i de la Gapminder Foundation.
Els seus TED Talks s’han visionat més
de trenta-cinc milions de vegades, i la
revista Time el va incloure a la llista de les
cent persones més influents del món.
Va morir l’any 2017, després de dedicar
els últims anys de la seva vida a escriure
aquest llibre.
Ola Rosling i Anna Rosling Rönnlund,
el fill i la jove del Hans, són cofundadors
de la Gapminder Foundation. L’Ola n’ha
estat el director del 2005 al 2007 i des
del 2010 fins ara. Després que Google
comprés Trendalyzer, l’eina de gràfics de
bombolles inventada i dissenyada per
l’Anna i l’Ola, l’Ola va passar a ser el cap
de Google Public Data Team, i l’Anna es
va convertir en membre sènior de l’equip
de dissenyadors d’experiència d’usuari.
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