
90 anys d'estudis d'economia a Catalunya

i les perspectives a les portes del segle XXI

Jordi Pascual (*)

Abstract

The Catalan Economics Society prevents this study of economic thinking in Catalonia this

century in cunnlenluration of the Institute of Catalan Studies founded in 1907, of which the

So (('1V 1.4 an affiliate.

En comen4ar aquesta exposiciG podriem recordar que en el grup dels primers meinbres de

I'Institut d'Estudis Catalans -vuit, si no m'erro- ja figurava un representant il.lustre dels estudis

d'economia: Pere Coromines i Montanya (1870-1939). Dit aixo, caldria recordar la cel.lebra-

cio, [any 1908. d'un Congres d'Economia. el qual analitza els problemes monetaris, bancaris,

fiscals, industrials i administratius de Catalunya. Un aconteixement coin aquell no hauria estat

possible sense una certa tradicid de conreu del coneixernent economic a casa nostra, que ja

havia produ'it trehalls de qualitat remarcable especialment durant el segle XIX.

Des de les primeres decades d'aquest segle comen4a a aparcixer una serie d'econoinistes

clue a poc a poc anirien nodrint els rengles d'una professio gradualment reconeguda per la socie-

tal. Aquests professionals, noes nombrosos a partir dels anys vint, analitzaven els problemes

economics des duna optica catalana. No hi ha un pensament teoric, peso st una correcta assi-

milacici vie Ia teoria economica que es desenvolupa a ('estranger, junt amb un coneixement dels

mecanismes economics i d'una reflexio plausible sohre la problematica del pats.

Un primer nom que podriem esinentar es el de Guillem Graell (I 846-1927), secretari-l'un-

dador del Foment del Trehall Nacional i catedratic d'Economia Social i Politica Aranzelaria als

Estudis Universitaris Catalans, el qual fou un dels participants del Congres d'Economia. Aquest

actor t actaria un ampli ventall de lemes d'econoinia d'interes per a Catalunya.

La Universitat de Barcelona va tenir com a catedratic d'Econoinia Politica i Hisenda

Puhlica al professor Antonio Flores de Lemus durant un breu periode a partir de 1904. Del seu

mestratge sortirien valors de casa nostra. com ara Miquel Vidal i Guardiola (1887-1950) o

Manuel Reventcis i Bordoy (1889-1942). A Flores de Lemus, quan va passar a Madrid, el subs-

titut Jaume Algarra i Pontius (1879-1948). el qual continua la Itnia d'intluencia historicista

sohre els economistes catalans.

Dins Ia Lliga Regionalista de Catalunya apareixeria un grup d'economistes on destaca

Josep Maria Tallada i Pauli (1884-1946), actor duna obra extensa i de bon nivell . Gosartem

atribuir a Tallada la condicio de primer economista en sentit modern a Catalunya. Precisarnent

un dels camps que conreu fou la recollida de dales estadistiques de naturalesa economico-

social, base imprescindible per a fer estudis d'economia aplicada . Crea i dirigi el Museu Social.

t` i Pmleswr tinilar d'hi,R ria i institucions econurniques de la Universiurt de Barcelona
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que publicava un Butlleti i on col.laboraven economistes de I'epoca. Un exemple destacable de

les estadistiques aplegades es el dels preus de les subsistencies a Barcelona.

Vidal i Guardiola completa estudis de post-grau a Alemanya (1907-1911 ) i treballa a

I'Ajuntament de Barcelona, en el goal fou cap d'Hisenda de 1912 a 1925. Dirigi la revista

Eronomia i Finances, la mes prestigiosa i de millor nivell d'aquells anys.

Manuel Revent6s, format tambe a Alemanya (1911-14). s'orienta cap a la historia econo-

mica i social. Podriem recordar, a tall d'exemple, que la seva obra F,ls movinients socials a

Barcelona chn-ant el segle XIX (1925), ha estat durant decades I'tinic estudi cientific sobre el

moviment obrer espanyol.

EIs anys vint experimentaren la problematica economica del periode posterior a la primera

guerra nwndial, dins de la qual els prohlemes monetaris i financers ocuparen un Iloc central. A

finals de la dccada s'afegiren les questions relatives a la crisi economica mundial. Es logic que
els nostres economistes se n'ocupessin. Francesc Camb6 i Batile (1876-1947), rodejat del
millor equip tccnic -esmentariem Andreu Bausili, Xavier Rib() i Salvador Millet entre els seus
col.laboradors-, t acta I'afer del canvi de la pesseta. Pere Coromines. esmentat al principi,

tamhe trehalla en aquest terreny.

Cartes Pi-Sunyer (1888-1971) is un altre nom que destaca amb hum propia. Conve recor-

dar el seu excel.lent estudi sobre l'Aptitud economica de Catalunva (1927-29) -Corominas feu

tamhe una incursio al camp de la psicologia economica- i una de les primeres estimacions de la

halan4a economica de Catalunya amb la resta d'Espanya. Val ]a pena remarcar la seva defensa

del millor capitalisme, que vol fer compatible amb I'acceptacio del paper d'un estat de benes-

tar.

Josep Antoni Vandell6s i Sola (1899-1950) fou un dels nostres valors mes solids en el camp
de I'economia, la demografia i I'estadistica economica. Amb una formaci6 post-universitaria a
Italia, amb una autoritat mundial en el seu rain -Corrado Gini-, Vandel16s fou el creador i pri-
mer director de I'Institut d' Investigacions Economiques, instrument modelic per a la recollida
de dades i ('estudi de la conjuntura, ideat a partir dels millors serveis d'estudis de I'epoca, a
Harvard o it Kiel. Publica un butlleti que es una de Ies fonts remarcables per a ('estudi de 1'e-
conomia catalana del seu temps.

Ultra la publicaci6 d'un conjunt creixent de dades economiques, el butlleti puhlica tambe

alguns treballs d'indubtable valor. Destacarfem ('article del seu primer numero. Com es p/ante-

jo /'estudi dell cic/es economics (1931), i un altre, aparegut en un dels darrers numeros, El fatur

del carn•i de hr pesseta (1936). Tots dos son obra de Vandell6s. La tecnica utilitzada pet nostre

economista i el seu equip era la mes depurada i rigurosa de la seva epoca. Es pot hen dir que

Catalunya comptava en aquell moment amb un centre que dins de les seves caracteristiques

representava el gran mes avan4at.

L'Institut puhlica tamhe uns pocs estudis monografics, entre els quals Els problemes de la

banca rata/ana (1933), obra dell aleshores joves Joan Sarda i Lluc Beltran.
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Despres de comen4ada la guerra civil. Vandellos nrurxaria a Vene4ucla, contractat pcI

govern d'aquella republica per a organitzar la seva estadistica olicial i lorinar ones quantes

generacions d'estadistics.

No s'ha d'oblidar que en aquest camp dell serveis d'estudis economics tamhe cxcci.Ii la

figura de Roma Perpina i Gran (1902-1990), un dels economistes Catalans miss hen preparats i

amh un treball do miss nivell, it qui la universitat no feu la deguda justicia, car Mai arrihar a

incorporar-lo coin a catedratic. Perpina, format igualment a Alemanya dirigi el Centre d'Estudis

Economics Valencians (1929-1941) i publicaria una serie de valuosos trehalls d'estructura

economics, comen4ant per una notable analisi de I'economia espanyola que originariament tint

publicat en aleniany. Aquest estudi dissenyava un model estructural constituit per tres espais:

I'Espanya interior, la periferica i la resta del mon, entre els quals tenien Iloc eIs tinxos comer-

cials.

L'arrihada de I'autonomia catalana dons ocasio a molts estudis sohre la nostra economia i

la seva viabilitat coin a entitat autonoma o independent. La relacio d'autors que van sotmetre al

sen analisi aquesta prohlcmatica es molt Ilarga: Janine Alzina i Caules (1900-19..), 1'enginver

Lluis Creus, Joan Crexells i Vallhonrat (1896-1926) -malaguanyat personatge intellectual fora

de serie-, Joan P. Fahregas (1893-1966) o cis ja esmentats Line Beltran i Joan Sarda, per citar-

ne solament uns quarts. La serie es perilongaria en cl temps posterior adhuc en Cl exili: Artur

Costa (Mexic) o J. M. Batista i Roca (Anglaterra) en serien exemples.

La guerra civil modifica profundament la realitat economica catalana i el nou escenari, far-

cit de roves experii'ncies, planteja prohlemes incdits que demanaven tractantent. Tot aixo repre-

sents Lill repte i una oportnnitat per als economistes, pero Cl resultat de Ia guerra estronca aques-

ta Iinia de pensament. Al costat dell economistes ja consolidats que seguirien publicant, coin

ara'I'allada, apareixerien noms directament vinculats a la nova problenuttica: Estanislau Ruiz i

Ponseti (1889-1967), Joaquim Maurin i Julia (1896-1973), Joan Pei-6 i Bells (1887-1942).

Albert Perez-Barb (n. 1902) i un bom nombre d'altres. Un dels principals generadors d'estudis

economics sera la Generalitat repuhlicana, en Cl seu intent de controlar el proces de canvi. La

nova ordenacio economica, la nova economia, tindra Lill moment rellevant en el decret de

col.lectivitzacions.

Fet important en cl terreny academic too la creacio de la Universitat Autbnoma de

Barcelona, que comptaria amh una Facultat de Diet i Economia (1933) i una Escola

d'Estadistica i Economia ( 1936), encara que I'esclat de la guerra tallaria les seves possihilitats.

Els primers anys de la postgucrra representaren una paralisi important de la tasca cientifi-

ca en economia. Si miss no a nivell universitari, la relacio amb els centres d'econontia miss

avantjats s'interrumpi. Solament una minuscula minoria -que tal vegada es pogucs comptar

solament amb els dits de la ma- continuava informada del que CS feia mes enlla de les nostres

fronteres. A Catalunya era poc rellevant la produccio de textos economics moderns. Tallada

continuava publicant. Pere Gual Villalhi ( 1885-1968) fon Lill actor conegut.

En aquest ambient caldria destacar la figura de Joan Sarda i Dexeus (1910-1995), que

Lambe s'havia format it Alemanya i Anolatera, el qual era catedratic de la universitat espanyo-
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la des dc 1944 (a Santiago i, despres, a Murcia) i que publicaria un manual keynesia I'any 1950.

Sarda marxa a Venc4uela el 1951, com a assessor economic del Banc Central d'aquella repu-

hlica i professor de teoria economica a la Universitat de Caracas. Un hurnanista catala il.lustre,

el vilafranqui Pere Gases, havia estat el seu introductor. De tornada a Espanya. Sarda seria pro-

fessor a la Complutense i dirigiria el Servei d'Estudis del Banc d'Espanya, essent aixi mateix

conseller d'economia nacional. El periode del Pla d'Estabilitzaci6 i de 1'inici de liberalitzaci6

de I'economia espanyola dels anys seixanta es, en bona mesura, deutor de la sagacitat i de Fin-

tci.hgcncia de Sardis. El 1970 toora a la nova Universitat Autonoma de Bellaterra, com a dega

de la seva Facultat de Ciencics Economiques i catedratic.

Aixo ens introdueix en el camp de I'ensenyament universitari de I'economia. Caldra tornar

uns ant's enrera. La creacio de la Facultat de Ciencics Economiques de la Universitat de

Barcelona ( 1954) representaria l'inici de I'etapa d'impuls definitiu per al conreu de la ciencia

economica a casa rostra, i el desenvolupament, com mai, de la producci6 d'estudis economics.

(loan el 1959 es gradua la primera promocio comen4a el tluxe de Ilicenciats que aniran a
ter estudis de post(1rau i doctorat a ]'estranger. En aquella epoca molts d'ells elegeixen la
London School of Economics and Political Science.

Den ant's despres , el panorama de I'economia a Catalunya sera fora mes ric i variat. Es

crea la Universitat Autonoma de Barcelona ( 1970), que comptara amb una Facultat de Ciencies
Econ6miques ( i un Institut d'Analisi Economica ) i el pes dell economistes a la societat es veura
retlectit en la creacio , com a ens autonom , del Col.legi d'Economistes (1971).

Les promotions graduades a Bellaterra iniciaran el iluxe d'estudis de doctorat a ('estranger

que representa la tendencia actual i que esta orientada a prestigioses universitats nordameriea-
nes. Aquest es un punt d'intlexi6 important, car ha significat la definitive connexi6 de la recer-
ca dels economistes catalans amb els centres mes reconeguts del moment. Vint anys despres, ja
comptem amb Lill grup nombr6s d'academics homologables amb els dell centres de major
excel.lencia a nivell mondial. Aquesta realitat ha estat important a I'hora de crear la Universitat
Pompeu Fabra (1990).

Avui tenim estudis de llicenciatura d'economia i/o d'administraci6 d'empreses en set uni-
versitats, i estudis de diplomatura en mes de dotze universitats o escoles. El nombre de centres
i d'especialitats es creixent, tot incloent centres nacionals i estrangers, publics i privats.

iota aquesta infraestructura ha let notar els seus efectes en la recerca. L'Institut d'Estudis

Catalans ha publicat enMIany, entre d'altres. el Report de to Rece rc a en E•onomia. preparat per

Lill equip integrat pels professors Serra Ramoneda, Mas Colell, Raymond i Trullen. Malgrat que

no cohreix la totalitat del camp, el balanc no es gens negligible, encara que continuin predomi-

nant els estudis d'economia aplicada per sobre dels d'economia teorica.

FIs anys de funcionament do Ics nostres facultats d'economia hall fet possible la redacci6 i
defensa d'un grapat de tesis. Una recerca en curs de realitzaci6 ens informa del volum d'aquests
trchalls en dites facultats. Pel que fa solament als temes mes estrictament economics, la facul-
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tat do Pedralbes exhiheix unes 400 tesis i prop de IOU la de Bellaterra. A la Pompeu Fabra han

comentjat de fa pot. EIs camps tractats s6n, principalment, els de teoria economica i econome-

tria, economia regional, economia de I'empresa, economia politica i hisenda puhlica; sense obli-

dar els d'historia economica i del pensament economic.

Un element important en la producci6 d'estudis d'economia ha estat la creaci6 d'una serie

de Servcis d'Estudis. Horn podria recordar els del Banc Urquijo (1960's), la Banca Mas-Sarda

(1970's), la Banca Catalana, la Caixa d'Estalvis i Pensions o la Caixa d'Estalvis de Catalunya.

de tots cis quals som dcutors de tents estudis d'interes. Avui sdn lea institutions de govern

autonomic i local centres potents d'eIaboraci6 d'estudis economics.

Actualment el teixit de revistes i altres publications de caracter economic es dens (en el

passat no massa Ilunya i en el present, podriem esmentar Destine, Pronuzv, Lspana Econcinnica,

Serra cl'Or o Reeista Econo,nica de Catalurn,a). Sense oblidar la premsa, vehicle imprescindi-

ble en el formidable proces d'alfabetitzaci6 economica que s'ha experimentat en les ultimes

decades (La Vanguarclia, Arai, i abans, Diari c/c Barcelona, Correo Catalcin o 7i,le-Evpre's).

Vehicles que tenen molt en compte la necessitat de que els afers economics si"uin comprensi-

bles per al gran public.

Abatis m'he referit at Col.Iegi d'Economistes de Catalunya i Cs de justicia fer-ne esment del

que tambC ha significat quant a I'impuls donat a I'activitat de I'economista, men enlla de la seva

versant professional. En aquest sentit em limitarC a recordar la celebraci6 del I Congres

d'Economia i Economistes de Catalunya (1979) i del It Congres d'Economia de Catalunya

(1988), a mes de les Jornades sobre el Present i Futur de I'Economia Catalana (1989) i els

Simposis sobre dita economia.

Entrar en el detail de tot el que s'ha fet en els ultims quaranta ant's en materia d'estudis d'e-

conomia a Catalunya Cs practicament impossible. El nombre d'economistes es molt gran. EI

progres assolit es evident. Sols puc aspirar a fer esment d'alguns dell camps mes importants.

En el de la teoria economica i I'econometria, la linia que comenca amb els professors LasuCn o

Garcia Barbancho ha arrihat actualment a la fase avan4ada que represents el nucli dell econo-

mistes formats als Estats Units, mes alguns altres.

Els estudis d'hisenda publica i economia regional son dell que tenen una tries Ilarga tradi-

66 i presenten un halanc mes atapeit. Podricm esmentar els diversos estudis del Banc de Bilbao

sobre I'economia de Catalunya. 0 la linia dels estudis sobre la balan4a economica de Catalunya

amb la recta d'Espanya, que inicia precisament Guillem Graell a comen4aments d'aquest se(-,Ie,

i que compta amb noms ilxlustres com els de Caries Pi i Sunyer o Ramon Trias Fargas. A ells

s'uneix una Bens curta serie d'altres economistes, fins arribar a una molt recent puhlicaci6.

En aquest terreny, el mes ample, d'estudis d'economia, sohresurt Cl mestratge del professor

EstapC i una bona colla dels seus deixehles i col.laboradors. Quin compromis seria citar-los tots!

Permeteu-me que foci una excepci6 amb els dos darrers presidents de la Societat Catalana

d'Economia, tots dos ben coneguts en el camp dels coneixements economics i la seva divulga-

cid: els professors Muss i Jane. I amb on economista entranyable, dolorosament traspassat en
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la for de la vida: Marcel.li Costafreda. No seria just deixar de Banda cls estudis d'economia

d'ernpresa, que ban conegut tambe un desenvolupament extraordinari, a partir de treballs peo-

ners com els del professor Serra Ramoneda.

No he entrat en camps ben notables i farcits de realitzacions: la historia economica i la del

pensament economic, amb gent tan remarcable com Jaume Vicens Vives, o el ja esmentat Fabia

Fstape, o Ernest Lluch. Tampoc he parlat del marxisrne a casa nostra, pero aixo no vol dir que

cl consideri negligible.

Perspectives a les portes del segle XXI? Es molt dificil preveure cl futur. En rigor, es impos-

sible. Dit aixo, cl que si que em sembla previsible es que:

I ) continui I'interes per I'economia i el seu conreu seribs:

2) no es deixi d'estar integrats en els circuits internacionals; no preveig canvis a curt ter-

mini en el predomini de la intluencia nordamericana:

3) els estudis d'economia a Catalunya seguiran tenint un bon nivell . tot millorant-lo.

La Societat Catalana d'Economia ha volgut participar en el foment dels nostres estudis i

aquesta cs la rah de la creacio dels dos premix actuals: el Premi Catalunya d'Economia i el

Premi de la Societat Catalana d'Economia

139


