
Els Vespres del Museu a CosmoCaixa Barcelona, conferència en el marc de
l’Any del Llibre i la Lectura

La impossibilitat de la predicció, conferència
de l’escriptor Michael Crichton a CosmoCaixa

• Dimarts 20 de setembre tindrà lloc la conferència La
impossibilitat de la predicció, a càrrec de l’escriptor Michael
Crichton, a la seva primera visita a Espanya.

• L’acte es realitza amb motiu de la presentació d’Estado de miedo,
l’últim llibre d’aquest autor.

Nascut a Chicago l’any 1942, Michael Crichton és el creador del thriller
tecnològic i científic. Els seus llibres superen els cent milions d’exemplars
venuts, i han estat traduïts a trenta-sis idiomes diferents. A més, dotze de
les seves obres han estat portades al cinema. Entre els seus èxits literaris
més grans es troben Parc Juràssic, El món perdut, Assetjament, Sol
naixent, Congo, Esfera…

A la seva conferència, Crichton examinarà les dades publicades pel Comitè
Intergovernamental de Nacions Unides sobre el canvi climàtic. A
CosmoCaixa Barcelona, Crichton farà un repàs al passat i al futur de la
tecnologia, reflexionant sobre el progrés de la tecnologia al darrer segle i
sobre les implicacions previstes per als propers cent anys.

A la seva última obra, Estado de miedo, recentment editada, Crichton li ha
dedicat tres anys de recerca. L’escalfament global i l’efecte hivernacle que
planeja sobre el planeta són la base d’una obra en la qual l’autor denuncia
l’existència d’organitzacions disposades a provocar catàstrofes per
aconseguir els resultats que desitgen. En aquest thriller, exemple clar de
terror ecològic, els ecoterroristes estan disposats a tot. El llibre recorre,
entre altres paisatges, les glaceres d’Islàndia, els volcans de l’Antàrtida, els
deserts d’Arizona i les illes Salomon.
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