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El pal i la pastanaga. Un conte d’economia per a
tothom
E n uns temps en què l’ec onomia fa anar de bòlit a tothom, és d’agrair que
tot un s enyor ec onomis ta s ’hagi es c arras s at a explic ar quins s ón els
grans vec tors de forç a d’aques t àmbit. H o fa de manera prou àgil i
reeixida, mitjanç ant una faula dis tribuïda en c apítols , c adas c un dels quals
expres s a, de manera hiperbòlic a, quines s ón les idees , tendènc ies i
reperc us s ions d’un model ec onòmic o un altre. A ques tes idees s urten del
c aparró d’un dels habitants d’un poble imaginari, i és el trac te c os tumis ta
atorgat a aques ts habitants i pers onatges el que fa entenedora una faula
o paròdia que, malgrat que l’editor remarc a que es pot llegir a partir de 8
anys , val més fer c as del s ubtítol i adreç ar- la a quals evol que tingui
interès pel tema. C al remarc ar molt es pec ialment el treball d’il·lus trac ió
de P ere P uig, que és exc el·lent i abundós en detalls i que c onc orda a la
perfec c ió amb el to del c onte. U n llibre per treballar dins d’una aula o per
llegir en grup.
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