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La crisi econòmica ha produït, entre moltes altres coses, una
proliferació de llibres, adreçats ja no als economistes sinó a un públic
general preocupat pel que està passant. Tal com deia un bloguer “La
crisi econòmica ha provocat en mi una gran neurosi. El meu
psicoterapeuta m’ha recomanat una teràpia contra l’estrès… El primer
pas ha estat descarregar tota la ràbia i la mala llet… La segona part
de la teràpia ha estat més reflexiva. Ha consistit a llegir llibres…”
Alguns dels llibres simplement estudien les causes i les conseqüències
de la crisi, d’altres ens donen “receptes” de com fer-hi front; n’hi ha
que són una combinació perfecta entre utopia i present, i ens
encoratgen a ser valents… Si més no, tots ells ens ajuden a prendre
conciència del món en què vivim i fins i tot a prendre-hi partit.
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