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El futur control
digital de la societat
Novel·la de la lleidatana Dolors Millat

NOVEL·LA. D’aquí 35 anys tot serà digital, tot estarà
interconnectat online, tota la societat estarà sota control.
En aquest any 2048 ambienta la novel·la Terra inhòspita
(Edicions del Periscopi) l’escrip-
tora lleidatana M. Dolors Millat, una
obra que pot semblar de ciència-
ficció però que esdevé una his-
tòria d’acció, misteri i suspens, i
també amb unes gotes d’amor. En
la seva segona novel·la –després
de publicar l’any passat Quirat i
mig, una obra de caràcter inti-
mista–, Millat (Sort, 1953) narra
les aventures d’un grup de la re-
sistència que lluita contra el con-
trol digital de la societat per part
del poder econòmic i financer, una
vegada anul·lat el món de la polí-
tica i la democràcia. Millat firma
una història que transporta el lec-
tor cap a un futur perillosament proper i que qüestiona la
deriva d’una societat cada cop més controlada. Va situar
l’acció l’any 2048 perquè aleshores es compliran cent anys
de la Declaració Universal dels Drets Humans i també
per jugar amb les xifres al revés del clàssic 1984 de George
Orwell. L’autora, que el 1995 va fundar a Barcelona l’Aula
de Lletres, viu des del 2007 a Salàs de Pallars.

L’autora de
Sort publica
‘Terra
inhòspita’,
una denúncia
sobre un futur
social no
gaire llunyà

PISTESLLIBRES

LA BONA GENT
Nir Baram (Empúries; castellà a Alfaguara)

NOVEL·LA. L’escriptor israelià analitza la
burgesia sense ideologia que va coope-
rar amb els règims dels anys 30 i que en
realitat “va permetre el genocidi” sense pen-
sar en les seves implicacions. Narra la his-
tòria de Thomas Heiselberg, que posarà
al servei del Tercer Reich els seus dots
excepcionals de venedor, mentre a Lenin-
grad, Alexandra Weisberg, la filla d’un
intel·lectual jueu, optarà per pactar amb
el règim que ha ensorrat la seva família.

CINC MINUTS ABANS DE DECIDIR
Lluís Bassets (RBA)

ASSAIG POLÍTIC. Enmig del vendaval, cal
trobar la calma per reflexionar i debatre, en-
cara que sigui cinc minuts abans de deci-
dir. Lluís Bassets, periodista especialitzat
en afers internacionals i actualment di-
rector de El País a Catalunya, ha volgut
situar l’actual acceleració política a Cata-
lunya en el context global i explicar el canvi
radical que els darrers quatre anys ha so-
tragat el país posant l’independentisme en
el primer pla del debat polític i social.

PARAULES RETROBADES
Asha Miró (Angle Editorial)

BIOGRAFIA. Des de l’experiència sentida
i viscuda per la malaltia del seu pare, Asha
Miró endinsa el lector, amb una emoció
vibrant, en la lluita esgotadora però opti-
mista contra la pèrdua de la memòria. Pa-
raules retrobades és un recull de les parau-
les que Josep Miró, el seu pare, ha anat
escrivint per fixar els records. Després que
li diagnostiquessin Alzheimer, va decidir
anotar en una llibreta paraules que l’aju-
dessin a no oblidar persones i vivències.

PARÍS
Edward Rutherfurd (Roca Editorial)

NOVEL·LA. L’escriptor britànic, conegut per
les seves novel·les històriques intergene-
racionals, ha publicat una obra que recons-
trueix els anys de conformació de la capi-
tal francesa tal i com és en l’actualitat, entre
la Belle Èpoque i el Maig del 68 –uns fets
que ell mateix va presenciar quan vivia al
Quartier Latin. L’obra narra històries de pas-
sions, lleialtats dividides i secrets guardats
durant anys de personatges ficticis i reals,
amb l’escenari de París com a fons.
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