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Aquest és un llibre pensat per a tots aquells que se salten la secció d’economia dels
diaris però que sovint es pregunten per què els costa tant arribar a final de mes;
per als que voldrien saber com dimoni es calcula l’IPC o què diantre és això de l’Ibex
però només estan disposats a invertir-hi mig minut; per als que cada vegada que
parlen amb el director de la seva oficina bancària tenen la impressió que han tingut
un encontre en la tercera fase, i per als que alguna vegada han pensat que potser
fóra bo que sabessin alguna cosa sobre el món dels diners (o, si més no, dels seus
diners). 

Economia de butxaca reuneix una selecció dels millors articles de Josep-
Maria Ureta publicats a El Periódico de Catalunya des del 1990 fins al 2005. Amb
un estil directe, extraordinàriament amè i ple de d’humor, l’autor ens aproxima
d’una manera insòlita a tot allò que sempre havíem volgut saber sobre l’economia,
però que ens feia massa mandra preguntar. I és que només ell s’atreveix a exposar
les teories econòmiques parlant del Barça, a descriure l’anàlisi del comportament
dels mercats citant el Quixot, a comparar els grans magatzems amb la monarquia
o a explicar el funcionament de la borsa a partir de l’oracle de Delfos... 

JOSEP-MARIA URETA (Sabadell, 1952) és periodista especialitzat en el
camp de l’economia. Actualment és redactor de la secció d’Opinió d’El Periódico de
Catalunya i col·labora en els programes Els Matins de Catalunya Ràdio i 180 graus,
de TV3, en els quals explica algunes de les claus de l’actualitat econòmica i la seva
relació amb l’economia domèstica.
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