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Introducció 

 

La cosa està fatal. Espanya s'empobreix dia a dia sense que es vegi un final pròxim a 

aquesta espiral de crisi i ajustos. Els dies del malbaratament queden lluny i les frontisses 

de la història grinyolen mentre mouen les mentalitats cap la por econòmica.  

El consum de les famílies cau a plom, no es venen pisos, es venen molts menys  

cotxes, se surt menys a sopar i de festa, es venen molts menys llibres i, a  

sobre, es retalla fins a l'alimentació. Clarament la ciutadania està  

sobrerreaccionant, impulsada per la por i el fenomen de l'aversió a la pèrdua.  

Una llei econòmica que conclou que els humans patim molt més la pèrdua de,  

per exemple, 20 euros, que gaudim el guany de la mateixa quantitat.  



L'austeritat s'obre pas a marxes forçades amb conseqüències molt serioses sobre 

l’economia, perquè el problema és que aquesta austeritat és indiscriminada, afecta tots 

els béns i serveis prescindint de referències clau que podrien fer-ne una  

austeritat molt més saludable.  

Aquest llibre pretén ajudar el lector a prendre les seves pròpies decisions en la seva vida 

social, econòmica i política amb informacions rellevants sobre els efectes que unes o 

altres opcions poden tenir sobre la seva vida i sobre la col·lectivitat. En la majoria dels 

casos, les solucions que s'apunten passen per un esforç mancomunat amb altres  

ciutadans. Això ens porta a recuperar la dimensió social i una convivència més  

estreta i autèntica. Tot un canvi respecte al consum individualitzat i sovint  

alienant proposat pel model imperant.  

Les informacions que conté aquest llibre sintetitzen meu treball periodístic desenvolupat  

especialment en els últims anys, al programa televisiu setmanal Valor Afegit,  

dedicat a l'economia. Allà he intentat sistemàticament apropar la informació  

econòmica al punt de vista del ciutadà. No es tractava d'explicar pedagògicament  

el PIB sinó de comprovar la influència del comportament de les persones en el propi  

creixement, a través del consum, per posar l'exemple més evident.  

A més, el llibre conté experiències pròpies en l'aplicació d'opcions de vida  

econòmica diferents de les convencionals, més respectuoses amb el medi ambient i amb  

una consciència global, però sempre dins del seny, sense lloc per heroismes  

utòpics. Això m'ha portat a un nou protagonisme personal, a alliberar-me de molts  

comportaments que donem per assumits, crec que per pura inèrcia. Prendre les regnes  

de la pròpia vida econòmica és l'experiència social més reconfortant que he viscut en  

meus gairebé 50 anys d'existència.  

La tercera pota que sosté el text són les lectures d'autors de referència en temes  



econòmics, sociològics, psicològics i ambientals que ajuden a donar forma a unes  

propostes que naveguen entre diverses aigües.  

He de agrair la col·laboració de les persones que han participat en els meus  

reportatges i també als companys de televisió que han treballat amb mi des  

diferents disciplines i jerarquies. De tots ells he après.  

Especialment còmplices han resultat meva dona i els meus fills, Raisa, Gabriel i Lorena,  

amb qui comparteixo moltes experiències i entusiasmes. Ells han estat els primers  

defensors d'aquest llibre i mereixen el meu major agraïment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'economia està al teu sexe 

 

És un penjoll de carn flàccida, ple de cavernes que s'inunden de sang i el tornen  

en membre viril quan el cervell mana l'ordre adequada. Una ordre que es genera  

a la vista d'unes prominents glàndules mamàries femenines o de les corbes dels   

malucs i els glutis d'una dona. Aquest instint bàsic, que ens produeix pessigolleig  

interns i que té una funció reproductiva de l'espècie, determina l'economia del  

món i dels seus habitants.  

La població és el principal paràmetre econòmic d'un país, la seva principal riquesa per  

sobre dels recursos naturals o la seva ubicació geogràfica. La gent, les persones  

formades i amb capacitat d'emprendre iniciatives econòmiques són el que distingeix  

més el desenvolupament d'uns països del d'altres, per sobre dels recursos naturals o la  

situació geogràfica. I clar, el nombre d'habitants d'un país depèn d'ells  

mateixos. En societats més primitives es donava un elevat nombre de fills per superar   



Estimat lector, 

Espero que t’hagis pogut fer una idea del contingut d’aquest 

llibre i que t’hagi interessat. Per seguir llegint, només has 

d’accedir a Paypal   i seleccionar l’opció “enviar dinero”. 

Després d’omplir les teves dades, a la casella del destinatari 

has d’escriure la meva adreça electrònica giltoll@yahoo.com. 

El preu d’aquest llibre és de 7€, IVA inclòs. 

Al teu correu rebràs el llibre electrònic en format epub i pdf, 

en català i en castellà, perquè escullis la versió que desitgis. Si 

necessites una altra versió d’ebook, comunica-m’ho a l’adreça 

electrònica i t’el facilitaré sense problema. 

Comencem? 

 

http://www.paypal.com/
mailto:giltoll@yahoo.com

