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FRANCESC MELCIÓN / ARXIU

Ernest Lluch

E C O N O M I A / S E T D I E S

A l’amic Ernest
Francesc Cabana i VancellsH

an assassinat un catedrà-
tic de la Universitat, un
mestre de l’economia,
una persona d’una intel-
ligència brillant i un amic
de molts ciutadans d’a-

quest país. Per moltes notícies econò-
miques que s’hagin divulgat aquesta
setmana, cap ha tingut per a mi l’im-
pacte de la mort d’Ernest Lluch. No puc
fer altra cosa que dedicar-li un record en
aquest article.

El meu no és el record d’una persona
que coincidís amb ell en tot, ni de bon
tros. Havíem discutit en privat i en pú-
blic, però sempre de forma civilitzada.
Fa uns anys vàrem mantenir una polè-
mica pública, en aquestes mateixes pà-
gines, sobre el paper del polític socialista
Indalecio Prieto en la suspensió de pa-
gaments del Banc de Catalunya el 1931.
La seva opció política no era la meva.
Però, no obstant, sempre ens havíem
respectat i havíem mantingut un con-
tacte amical. Les discussions no havien
acabat mai en baralles, ni en insults. Hi
havia moltes coses que ens unien, al
marge de les que ens separaven: Catalu-
nya, la història econòmica, la mateixa
economia catalana. En el meu arxiu he
trobat correspondència amb ell de l’any
1968 i ja aleshores érem vells coneguts.
Sempre he pensat que malament rai el
dia que no tingui amics en formacions
polítiques diferents de la meva. Alesho-
res, m’ho hauré de fer mirar. La diversi-
tat d’opinions –no fonamentals– no pot
ser un obstacle a l’estimació personal.

Ernest Lluch passava una bona tem-
porada, de plenitud. Se’l veia tranquil i
asserenat en el tracte personal, en les
tertúlies de ràdio o televisió en què par-
ticipava i en els seus articles. Una sere-
nitat i una tranquil·litat que eren com-
patibles amb la passió, com quan es
tractava del tema basc, que ell coneixia
bé. Un tema que ja era tradicional de
comentar amb ell era si Catalunya
aconseguiria més reconeixement nacio-
nal amb la seva actitud pactista i nego-
ciadora, mai violenta, o el País Basc amb
els seus partits nacionalistes democrà-
tics i els escamots d’ETA al darrere. Re-
cordàvem que els bascos i els navarresos
tenen el concert econòmic –tan envejat

pels catalans–, gràcies al fet que la Ter-
cera Guerra Carlina va ser allà una au-
tèntica batalla entre dos exèrcits, el carlí
i el del govern de Madrid. A Catalunya,
en canvi, ens quedàrem sense concert,
perquè els carlins, representats pel ge-
neral Savalls i companyia, no crearen
mai una greu inquietud a les forces de
l’Estat, es limitaren a accions aïllades i a
mantenir el control sobre algunes zones
rurals, i no justificaren una cessió dels
drets fiscals, com és el cas del concert
econòmic. Aquest precedent inspirava
una pregunta: ¿no seria una bona arma
contra el terrorisme veure com Catalu-
nya aconseguia més del govern central
amb el sol exercici dels drets democrà-
tics que alguns bascos amb la violència?
Però, ara com ara, no és així. Ni tan sols
a l’hora de revisar el dèficit fiscal català,
que Lluch acceptava que era excessiu. I
Déu ens deslliuri d’una decisió del go-

vern central a favor dels drets nacionals
dels bascos, sense una mesura similar
per als catalans.

El professor Lluch, l’alumne preferit
del professor Fabià Estapé, que avui és el
mestre de la majoria dels economistes
catalans, deixa una important herència
en forma d’articles, de llibres i d’entre-
vistes. Algú haurà de reunir-los i treba-
llar-los d’aquí a un temps, perquè es
puguin presentar en homenatge a la se-
va persona. Qui ho faci tindrà molta
feina, ja que des del seus articles a Serra
d’Or, Destino, a El Correo Catalán i al Te-
le-Express, els seus treballs al servei d’es-
tudis del Banc Urquijo, els que realitzà
per compte de Banca Catalana, en col-
laboració amb Joan Gaspar, durant els
darrers anys del franquisme, fins als més
actuals als diaris barcelonins, la seva
escrita econòmica i històrica és molt
voluminosa i valuosa. I més ho hauria

estat, si tenim en compte que era d’a-
quells homes que havia estat malalt de
jove, però tenia bona salut i anava sobrat
d’energia quan ja era gran. Ell explicava
satisfet que la seva malaltia de jove li
havia permès llegir, complet, El Capital
de Karl Marx, amb l’ajuda d’un faristol,
una epopeia que pocs economistes han
completat, fins i tot quan el filòsof ale-
many era el guia de tota l’esquerra eu-
ropea.

Per acabar, i en record de l’amic, vol-
dria recordar els seus orígens familiars,
que ell mateix m’havia donat, quan ell
promocionava la publicació de la revista
Recerques i m’empaitava per aconseguir
un article. A tots dos ens interessava la
història econòmica. Penso que li hauria
agradat aquesta referència. Els Lluch vé-
nen de Guissona, a la Segarra. Un dels
seus avantpassats, nascut al segle XVIII,
que ell tant estimava, s’instal·là a Man-
resa i s’hi casà. Va tenir 13 fills, tots els
quals van fer parlar. Un d’ells, Joaquim
Lluch i Garriga, va ser bisbe de Sevilla i
cardenal de l’Església. Era germà de l’avi
patern d’Ernest. A la seu de la capital
andalusa hi ha una estàtua en bronze
del prelat. Una vegada que el seu pare la
va visitar, un guia li comentà que “aun-
que catalán, era buena persona”. Una de les
germanes del bisbe es casà amb Joaquim
Rubió i Ors, lo Gaiter del Llobregat, un dels
poetes de la Renaixença catalana, pare
d’Antoni Rubió i Lluch, l’historiador.
Una altra germana ho va fer amb un
Biada o Viada dels qui promogueren el
ferrocarril de Barcelona a Mataró. Dos
germans, en Marià i l’Antoni, van ser
socis fundadors del Banc de Barcelona,
el primer banc privat català i de l’estat,
el banc de Manuel Girona. Un altre,
comerciant, està enterrat a Nova York.
La família, com es pot veure, va parti-
cipar directament o indirectament en
el gran canvi que es produí a Catalunya
al segle XIX.

Però em sembla que, ara per ara, el
personatge més important de la famí-
lia Lluch haurà estat Ernest Lluch i
Martín, nascut el 1937 a Vilassar de
Mar, en plena Guerra Civil, i assassinat
per ETA al barri de les Corts de Barce-
lona el 21 de novembre del 2000, a
l’edat de 63 anys.

T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

Nova economia:
revolució...

però no tant
José García-Montalvo

Professor del departament d’Economia i Empresa. Universitat Pompeu Fabra

L’
expressió nova economia apa-
reix normalment associada
amb la paraula revolució tecno-
lògica o nova era de la infor-

mació. Però, ¿suposarà el desenvolupa-
ment de la nova economia una revolució
econòmica de la mateixa magnitud que
la revolució industrial o la introducció
de l’electricitat? Per contestar a aquesta
pregunta és necessari pensar en l’efecte
de les noves tecnologies de la informació
sobre el benestar de les persones, l’indi-
cador més simple del qual és el creixe-
ment de la productivitat del treball. Una
economia més productiva implica una
societat més rica, donat que el mateix
nombre de treballadors és capaç de
produir una quantitat major de béns.

Revolució
Durant la primera revolució industri-

al, la del vapor, el ritme de creixement de
la productivitat era equivalent a doblar la
producció per treballador cada 47 anys.
En la segona revolució, la de l’electricitat
i els cotxes, el ritme va créixer fins a ser
capaç de doblar el nivell de vida cada 35
anys. No obstant, fins recentment, la no-

va revolució dels ordinadors i les tecno-
logies de la informació semblava que no
tenia cap efecte sobre la productivitat, fet
que alguns economistes consideraven
com una paradoxa inexplicable. Entre el
1975 i el 1995 la productivitat de l’eco-
nomia dels Estats Units, la que més pe-
netració de tecnologies de la informació
ha tingut, va créixer al mateix ritme que
durant la primera revolució industrial
mentre les empreses seguien instal·lant
ordinadors cada cop més potents. Tot i
això, a partir del 1996 la productivitat

ha crescut de forma ràpida fins a assolir
a mitjans del 2000 un valor que, si es
mantingués, suposaria doblar el nivell
de vida cada 14 anys. Les coses a la vella
Europa no van tan bé i la productivitat
no creix al mateix ritme que als Estats
Units a causa, segons alguns analistes,
del seu menor ritme d’incorporació de
les noves tecnologies.

...però no tant
Malgrat això, alguns economistes

com l’americà Robert Gordon consi-

deren que aquest ritme d’augment de
la productivitat no es mantindrà i ve-
uen alguns efectes negatius de les no-
ves tecnologies sobre la productivitat.
Per què el trànsit d’Internet vers webs
financeres i de compres té un màxim a
mig matí quan la gent se suposa que
està treballant? A més, aquesta nova
“revolució” no ha creat nous productes
per als consumidors sinó que ha du-
plicat serveis ja existents, com el cor-
reu, els bancs o els diaris.

Un lector de The Economist assenya-
lava fa poques setmanes que la revo-
lució d’Internet li permetria llegir la
revista l’endemà de la seva publicació,
igual com el 1960, abans que l’ex-
pansió internacional del setmanari
endarrerís la recepció de les subs-
cripcions fins a tres dies després de la
publicació.

Finalment, des del punt de vista de
les empreses, molta de la inversió a
Internet està orientada a protegir la
seva quota de mercat davant altres
competidors, fet que, al final, no aug-
menta la productivitat. Revolució sí,
però potser no n’hi ha per tant.


