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Confiança a 
llarg termini

L’ impacte direc-
te dels plans 
d’austeritat 
fiscal durant 

els dos pròxims exercicis 
podria provocar un dre-
natge de 0,2 punts per-
centuals el 2010 i d’1,0 
el 2011 en el PIB del con-
junt de la Unió Europea 
Monetària –l’estimació 
de creixement inferior a 
l’1% de mitjana anual el 
2010 assumeix aquests 
ajustaments des de fa ja 
diversos mesos–. Aquesta 
lleugera caiguda es veu-
rà compensada parcial-
ment per un impuls de 0,8 
punts percentuals en els 
pròxims quatre trimes-
tres, com a conseqüència 
de la depreciació acumu-
lada d’un 10% del tipus 
de canvi efectiu de l’euro.
En una perspectiva a 
llarg termini, s’esperen 
comportaments positius 
dels actius de risc (borsa, 
crèdit, emergents, com-
modities…), amb fona-
ments globals i particu-
lars a què haurien d’aca-
bar donant suport. 
Però en un context molt 
volàtil de curt termi-
ni, el posicionament tàc-
tic demana encara caute-
la. Els catalitzadors d’un 
canvi de direcció sostin-
gut han de ser els ajusta-
ments fiscals, les refor-
mes estructurals (és 
necessari que acabi per 
concretar-se la reforma 
laboral a Espanya), la 
posada en marxa del pla 
d’estabilització europeu 
i una regulació finance-
ra com més homogènia 
millor. 
Si el mercat pren consci-
ència que això comença a 
ser així, a la segona mei-
tat de l’any caldria espe-
rar una recuperació de la 
renda variable, superior 
a Europa, amb la reduc-
ció dels diferencials de 
TIR davant Alemanya del 
deute espanyol (esperem 
cert increment de la TIR 
de bo alemany a 10 anys i 
un augment del pendent 
10-2), i l’estretament dels 
diferencials de crèdit cor-
poratiu. També seria fac-
tible una recuperació 
transitòria de l’euro. •jvilaseca@banif.es
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“Obsessionar-te amb els 
diners t’allunya de la felicitat”

Entrevistem David Escamilla, Autor del llibre ‘Anècdotes de milionaris’

L’any passat, David Escamilla 
va publicar 100 trucs per arri-
bar a final de mes (en temps 
de crisi). Ara, aquest escrip-
tor barceloní columnista 

d’aquest setmanari publica un llibre que 
se situa als antípodes. Anècdotes de mili-
onaris és un recull d’excentricitats de per-
sonatges ben coneguts pel gran públic. 

D’on surt la idea per fer aquest llibre? 
De la crisi. Estem en un moment de crisi 
econòmica i de valors, i investigant sobre 
gent del “sector del luxe” vaig veure que 
el nombre de milionaris no baixa, sinó que 
estranyament semblen multiplicar-se. 
Així vaig començar a recopilar informació 
sobre el col·lectiu que anomeno els nous 
déus de l’Olimp, que són gent com Paris 
Hilton, George Cloney, Michael Jackson o 
Victoria Beckham. Molta gent s’emmira-
lla en aquestes persones i s’han convertit 
en símbols de guanyadors de la societat. 

Guanyadors, no ho sé, però de diners, en 
tenen uns quants... 
Paradoxalment, el llibre està ple d’histò-
ries de fracassos personals i insatisfacci-
ons molt profundes. Són històries de gent 
que pateix.

Vaja, que serà veritat que els diners no 
donen la felicitat... 
A través de la investigació que m’ha dut a 
fer el llibre és una expressió que he com-
provat i és una de les coses que vull trans-
metre. Si t’obsessiones amb els diners 

t’allunyaràs de la felicitat que hi ha en 
altres llocs. Si ets feliç i tens diners, perfec-
te, però la base no rau en els calés. 

És aquest l’objectiu del llibre? 
És un objectiu doble. Primer, saciar el mor-
bo que dóna parlar d’aquests temes en 
temps de vaques magres d’una forma diver-
tida i, segon, és una denúncia d’un model de 
vida. La gent que el llegeixi sentirà llàstima 
pels protagonistes. Semblaven guanyadors 
però són gent insatisfeta.  

Aquestes persones viuen en un núvol? 
Viuen en un aïllament que els fa miops o 
directament cecs. Es consideren intocables 
i no coneixen realment el món, cosa que 
els fa molt vulnerables. Mai no saben si les 
parelles o els amics els estimen de veritat o 
estan amb ells per aprofitar-se’n.  

Hi ha milionaris feliços oi? 
Sí, però són gent que han assolit un equili-
bri abans de ser milionaris. Havien aconse-

guit la felicitat abans. Per exemple, hi ha un 
personatge que jo defenso molt en el llibre: 
Bill Gates. És un home digne d’admiració, 
perquè ha fet fortuna a partir del seu esforç 
i és una persona amb valors que inverteix 
en art i no en cotxes i lavabos fets de perles.  

Tens alguna anècdota preferida de les del 
llibre? 
La Victoria Beckham, quan vivia a Milà, va 
fer buidar el centre comercial més impor-
tant de la ciutat perquè no volia fer cues. En 
dues hores es va gastar 350.000 euros. Es va 
comprar ulleres, sabates i vestits. 

Ah, molt bé! 
I després va declarar que així feia rutllar 
l’economia. Però encara n’hi ha més. El 
George Clooney, considerat el solter d’or de 
Hollywood, dormia amb un porc vietnamita 
de 150 quilos fins que l’animal va morir. En 
diverses entrevistes l’ha considerat un dels 
personatges més importants de la seva vida. 

Expliqui’n alguna altra. 
Michael Jackson tenia una col·lecció impor-
tantíssima de mòmies de l’antic Egipte com-
prades directament allà. Irònicament, ell 
mateix es va quedar com una mòmia més 
tard després de tantes operacions. 

Quina és la seva preferida? 
Una història terrible d’una dona que tenia 
200 milions guanyats a la borsa. Un dels seus 
fills va perdre una cama perquè no va trobar 
cap metge que l’operés sense cobrar. •

Escriure com a 
forma de vida. 
David Escamilla 
té 40 anys i des 
dels 19 que tre-
balla escrivint 
llibres. Amb 21 
anys de carrera 
ha publicat una 
trentena de lli-
bres de diversos 
gèneres. Fa anys 
que col·labora 
amb el DIARI DE 
SANT CUGAT
#CEDIDA

Analitzant els rics. ‘Anècdotes 
de milionaris’ és un recull de 

les excentricitats de persones 
riques  #CEDIDA

“Victoria Beckham va fer 
buidar un centre comercial 
per no fer cues. Es va gastar 
350.000 euros en dues hores”

“George Clooney dormia 
amb un porc vietnamita que 
pesava uns 150 quilos fins 
que l’animal va morir”
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