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PER QUÈ HEM DE PARLAR
D’ECONOMIA AMB ELS
JOVES?

Probablement, l’esclat hormonal de l’adolescència fa
que les converses familiars girin entorn de temes poc
abstractes: a quina hora s’ha d’arribar a casa al vespre?, amb qui sortiràs dissabte?, ja portes al dia les
assignatures de física i matemàtiques? Tots els pares
estem cansats de discussions com aquestes que es repeteixen indefinidament, i que de vegades impedeixen parlar de qüestions més rellevants i transcendents.
Tanmateix, a tots ens preocupa el futur; el dels fills
i el nostre. Als adolescents també els preocupa el seu,
malgrat la seva obstinació per viure el present més
rabiós.
I al futur hi ha nuvolades. Trobaran feina els joves
d’ara? Tindran un sou que els permeti dur una vida
digna? Hauran d’emigrar? Ens podrem jubilar nosaltres? El sistema de pensions és sostenible? El canvi
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climàtic alterarà les nostres vides? El preu del petroli
farà prohibitiu viatjar i tenir calefacció a l’hivern i
aire condicionat a l’estiu? És cert que la seva serà la
primera generació que viurà pitjor que la dels seus
progenitors?
Encara podríem alçar una mica la vista i mirar més
enllà: no hi ha res a fer contra la fam al món? Som
conscients de les enormes desigualtats que hi ha entre els rics i els pobres del planeta? Sabem que els ordinadors més preuats que comprem i la roba de marca que vestim estan fabricats en unes condicions de
pur esclavatge? Ens n’hem de sentir culpables?
Ara, parlar d’aquestes coses no és fàcil. D’entrada,
perquè els adolescents hi mostren poca predisposició, i de sortida, perquè tot això és molt complex, i en
els conceptes econòmics, destriar el gra de la palla no
és pas senzill. Però és necessari, perquè sense saber
gens d’economia no es pot entendre el món, i si no
l’entenem, difícilment podrem fer alguna cosa per
millorar-lo —i tant com ens convé!
Conscients de la dificultat que tenim tots els pares
i mares per parlar de coses serioses amb els nostres
fills, i davant de l’evidència que el coneixement econòmic és escàs i ens arriba molt condicionat i esbiaixat a través dels mitjans de comunicació; conscients
que aquests mitjans estan més preocupats per situar
la carxofa radiofònica davant del polític de moda que
per analitzar els fets, els programes i les propostes
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amb rigor, i que no faciliten una comprensió global
de la realitat; conscients de tot això, des d’aquestes
pàgines intentarem donar un cop de mà a les famílies. Parlarem d’economia, però ho farem amb un
llenguatge que els pares i mares puguin utilitzar a
casa, que els adolescents puguin entendre, i amb el
qual els economistes liberals se sentin incòmodes i els
polítics se sentin qüestionats, i amb la clara intenció
de promoure l’esperit crític dels joves envers el sistema capitalista que els ha tocat viure. No pretenem que
sigui un mer text de denúncia, sinó evidenciar que un
altre món és possible, i que imaginar-lo està a les nostres mans, o a les nostres ments: al cap i a la fi, la democràcia ha de servir per, entre tots, definir el món
que volem.
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