
JOAN CREXELLS
ECONOMSIA DELS ANYS VINT

per Frederic Ribas

BREU APUNT BIOGRÀFIC

El 13 de desembre de 1926 moria prematura-
ment Joan Crexells, a l’edat de trenta anys. El 
proppassat mes de desembre es complia, doncs, 
el cinquantenari de la mort d’un dels talents 
noucentistes més brillants i prometedors en 
camps tan diversos com poden ser la filosofia 
i l’economia. Els mots autoritzats i precisos de 
Josep Pla (company de la seva generació), co-
mentant aquesta inesperada adversitat, m’estal-
vien comentaris: «Amb la mort de Crexells 
perdérem una de les nostres més grans espe-
rances. Era potser el més bo, el més cultivat, 
el més complet, una de les naturaleses d’home 
jove (joveníssim) més riques que respirava l’aire 
d’aquest país. El seu afany de saber el decan-
tava sempre cap a la veritat... (...) Era un 
d’aquells homes que fan enveja. Per mi era el 
contemporani immediat que havia fet el viatge 
de l’alta cultura. (...) De tots els meus amics, 
havia estat e'l menys autodidacte (...) un dels 
primers a beneficiar-se del considerable sistema 
cultural creat per Prat de la Riba. Així, havia 
perdut la mínima quantitat possible de temps. 
Era ja un home d’una escola normativa i posi-
tiva. Coneixia l’estat a què havien arribat els 
coneixements reals en el seu temps.» 1
L extraordinària curiositat de Joan Crexells ex-
plica que a partir de la filosofia s’interessés 
Per les matemàtiques, l’estadística i l’economia, 
seguint així un procés força insòlit, atès que la 
història , des dels grecs a Bertrand Russell és 
P ena d exemples contraris. Podem dir, doncs, 
Qne fou un veritable humanista, un home in-
gressat per tots els problemes de la societat 
humana.

La seva significació, tanmateix, no ha estat ni 
analitzada ni prou valorada. 2 En aquests mo-
ments, per desgràcia, resulta força difícil per 
a lector interessat una aproximació a l’obra

J,' J°.SEP Ll a ; Homenets (primera sèrie). «Obra 
ia Ía 13”’ 1L Edicions Destino, Barcelona, abril de 1969, pàg. 437.

■ Resta encara per fer un balanç seriós sobre 
rnP,?tenlament ’ 'a v*da  de Crexells. Provisional- 
brer a 0Iïn pot consultar «La nova Revista», fe- 
núm»de número en homenatge seu, i el
de h ■ . 'a “Revista de Catalunya», també
m ■ . mateixa època, on un article molt extens de 
sev» 10f F°nt sobre la vida de J. Crexells i la 
nlet « ra sembla ser fins ara el treball més com- 
pleI en aquest sentit.

Joan Crexells. Tota una generació d’intellectuals 
catalans va sentir-se greument mutilada 
perquè ell havia mort en plena joventut.

de Crexells. Tota l’obra escrita —fora de les 
traduccions de Plató que féu per a la Fundació 
Bernat Metge— va quedar reflectida a diaris 
i revistes de caire intel·lectual.3 Començà col- 
laborant a «Quaderns d’estudi» (1918-1919) i, 
després, a «La Revista». Més tard, des de la 
seva aparició l’any 1924, col·laborà a la «Re-

3. L’obra de J. Crexells no ha estat encara aple-
gada en un volum. Havien iniciat aquesta tasca 
Joan Estelrich i Carles Riba, els quals publicaren 
l’any 1933 un primer volum de recull d’articles 
titulat Primers assaigs, però, per diverses raons, 
la publicació s’interrompé. L’any 1968, hom pu-
blicà a la col·lecció «Cara i creu» d’Edicions AC 
La història a l'inrevés, un recull força interes-
sant, a cura de Josep Palau i Fabre, però que, 
lamentablement, ara és exhaurit. Edicions 62 tam-
bé, a la col·lecció «Antologia Catalana», publicà, 
l’any 1967, l’Ideari de Joan Crexells, a cura de 
L. Crespo i Arrufat, responsable de la tria d’ar- 
ticles (força menys nombrosos que en el cas an-
terior), d’un pròleg polèmic (i gauchiste) i de 
les dades cronològiques finals.

A Francesca Pizà i Eugènia Crexells 

vista de Catalunya». Féu l’aportació més volu-
minosa, però, a les planes de «La Publicitat», 
diari del qual fou redactor i, alguna vegada, 
corresponsal, a partir de l’any 1920.

CREXELLS ECONOMISTA
Des de febrer de 1925 fins a la seva mort (de-
sembre de 1926), s’encarregà de la pàgina eco-
nòmica de «La Publicitat», amb el pseudònim 
d’«Observer», i inicià, així, el periodisme finan-
cer al país. Aquest fet ha merescut comentaris 
com aquest, també de Pla: «... no es féu res, en 
aquest ram, en la Barcelona d’aquella època, tan 
pic de doctrina i de bon sentit, tan just, tan equi-
librat i tan agradable com aquells petits articles 
que sortien a la pàgina d’economia. És natural 
que fos així: Crexells tenia una gran prepara-
ció teòrica, coneixia perfectament bé els clàs-
sics de la seva especialitat i els moderns. Fou 
el primer que féu referència a l’escola eco-
nòmica de Cambridge (a Pigou, a Marshall, 
a J. M. Keynes) i a l’escola d’Estocolm sobre 
la moneda. I, a més a més, coneixia la pràc-
tica microscòpica de l’economia perquè, en de-
finitiva, era fill de botiguer. Així, podia parlar 
d’aquelles coses amb claredat, pe.rquè en co-
neixia no solament els fonaments, sinó la seva 
observació científica.» 4
El seu interès per l’economia era afavorit, en 
certa manera, per la suma de dos factors: l’un, 
de tipus temperamental, car era un home sis-
temàticament de solucions, i l’alt.re, el conjunt 
de problemes gravíssims que presentava la so- 
sietat catalana que li va tocar de viure, en les 
vessants econòmica, social i nacional. En efec-
te, Crexells s’estalvià el desastre de la guerra 
civil, però visqué la setmana tràgica de 4909, 
l’onada revolucionària de 1917 i l’explosió àcra- 
to-burgesa produïda immediatament després de 
la primera guerra mundial; mentre que, paral- 
lelament, la doctrina nacionalista catalana re-
clamava d’ampliar els seus fonaments teòrics 
per tal de mantenir, si més no, una coherència 
dialèctica davant els obstacles que trobaven els 
intents d’institucionalització col·lectiva que hom 
assajava.
Com a liberal que fou —autèntic, permanent 
i positiu—, era un esperit crític. No podia res-
tar, doncs, indiferent ni davant l’energumenis- 
me d’una gran part de l’indigenat (tant dels

4. J. Pl a : op. cit., pàg. 446.
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EI dia 
del seu 
«bateig 
de l’aire», 
Joan 
Crexells 
amb 
l'aviador 
Josep 
Canudas.

anarquistes dc l’«acció directa» com de la 
burgesia armada del sometent) que, per tal 
d’enfrontar-se a la greu situació social plante-
jada, trobava natural que la gent es matés per 
les cantonades, ni tampoc davant la manca 
d’audàcia, el confusionisme sistemàtic, la clau-
dicació, en definitiva, del grup polític —la 
Lliga— que predominava dins el moviment 
catalanista.

Quan Crexells es va proposar d’examinar aques-
ta situació d’una manera objectiva, i amb la 
intenció d’ajudar a cercar-hi una solució, es va 
trobar davant una realitat econòmica i social 
completament mancada de dades, sense cap 
informació. Així, el 1922, havent obtingut una 
pensió de l’Ajuntament de Barcelona per a ocu-
par el càrrec de Cap d’Estadística (del qual 
càrrec la dictadura del general Primo de Rivera 
posteriorment el privà), se n’anà a Alemanya 
a estudiar aquesta disciplina a la universitat 
de Berlín, amb els professors Botkiewicz i 
Meerwart. Més tard passà a Munic, on fou 
agregat a l’Institut Municipal d’Estadística. Des-
prés d’un viatge d’estudis per Itàlia, sojornà 
finalment a Londres, on estudià al Galton La- 
boratory, amb els professors Elderton, K. Pear- 
son i Irving, durant els primers mesos de 
l’any 1924, els quals foren decisius per a la 
seva formació. A mitjan aquest mateix any, 
tornà a Barcelona, on fou nomenat secretari 
de la Secció d’Estadística del Foment del Tre-
ball, per compte del qual .realitzà el seu darrer 
viatge a Varsòvia, a la primavera de 1926.

«Per la formació [doncs] que anava adquirint, 
Crexells caminava fatalment devers la formació 
d’un home de consell orgànic, eficient i pràc-
tic. Hauria estat perfectament possible que ha-
gués arribat a ésser un excel·lent alt funcionari. 
En tenia les millors característiques: era un 
esperit decantat a la veritat, no arrossegava cap 
rèmora de vedettisme, no sentia la fascinació 
crematística com a única finalitat de la vida, 
com sol ésser tan corrent; la seva formació 
era profundament moral.» 5

RÈPLICA A LA POSTURA DE LA LLIGA

Dels molts temes de reflexió de Joan Crexells 
dins el camp de l’economia, n’hi ha un que, 
per motius obvis, ha estat llargament silenciat. 
Ens referim a l’anàlisi de l’economia catalana 
donada la hipòtesi que hom aconseguís la in-
dependència. Aquest supòsit, a part els perills

5. J. Pl a : op, cit,, pàg. 450. 

legals provinents dc Ponent que gairebé sempre 
han planat damunt els nost.res caps, ha topat 
a Catalunya amb una mena de barreja de pu-
dor malentès i de mandra mental, molt típica 
do les societats com la nostra, avesades a viure 
en l’alternança del desori enfollit i de la im-
mobilitat policíaca. Això ha comportat que, 
quan el tema, en alguna ocasió, s’ha plantejat, 
o bé hom ha procurat treure-se’l del damunt 
sense dedicar-li cap mena d’atenció, o bé sim-
plement s’ha procurat que es plantegés d’una 
manera tal que hom no pogués anar més enllà 
del sentimentalisme més tronat o dels prejudi-
cis més estúpids.

Justament, el punt flac de la política de la Lliga 
era l’horror que tenia a tractar el tema de la 
possibilitat de la independència, i, si ho feia, 
generalment utilitzava arguments poc seriosos 
per a combatre-la. Per això, quan Cambó, el 
6 de gener de 1923, 6 va donar una conferència 
a l’Associació Catalanista de la Barceloneta, en 
què per primera vegada adduïa, d’una manera 
més o menys seriosa, una sèrie d’arguments 
econòmics que demostraven, segons ell, el greu 
perill d'una independència tant per a Catalunya 
com per a Espanya, Joan Crexells cregué opor-
tú d’encetar la polèmica, malgrat que en aquells 
moments es trobava a Alemanya. Així, al llarg 
de quatre articles extensos apareguts a «La Pu-
blicitat» durant els mesos de febrer i març 
de 1923, sota el títol de L’endemà de les festes 
(expressió utilitzada per Cambó a l’esmentada 
conferència), intentà de rebatre, d’una manera 
documentada i fins podríem dir, encara avui, 
moderna, la posició de la Lliga. Tanmateix, 
Cambó va ser prou «llest» i no va contraata-
car, essent així malaguanyada una de les po-
ques oportunitats d’aprofundir, a un cert nivell, 
en un camp tan obscur com cabdal de la 
realitat catalana. 7 *

LES POSSIBILITATS
DE LA INDEPENDÈNCIA

De bon començament, Joan Crexells ja es pla-
nyia «... que el senyor Cambó [no] hagués 
tractat aquest problema tan fonamental dintre 

6. Vegeu «La Veu de Catalunya», 7 i 9 de gener 
de 1923.
7. Entre I’escassa literatura econòmica valuosa, 
podem destacar, sobretot, Ca r l e s Pi Su n y e r , L'ap- 
titud econòmica de Catalunya, 2 vols., «Col·lecció 
Popular Barcino», Barcelona, 1929, i Jo a n P. Fà -
b r e g a s , Les possibilitats econòmiques d'una Cata-
lunya independent (conferència donada als locals 
d'Estat Català el 15-III-1932); després de la guer-

de la seva política, amb la mateixa extensió 
que ha tractat el problema dels ferrocarrils o 
de l’ordenació bancària. És clar que per això 
caldria que el senyor Cambó no tingués de pri-
mer antuvi un partit pres contra la possibilitat 
dc la independència. Però això és consubstan-
cial amb la política de la Lliga». 8 L’argumen- 
tació econòmica antiindependentista de Cambó 
es resumia en els mots següents, pronunciats 
a la conferència de la. Barceloneta: «Si vingués 
un moment d’una desfeta general a Espanya, 
de la qual per miracle en sortíssim indemnes, 
l’endemà de les festes de la independència hau-
ríem d’organitzar el país i el primer problema 
fóra si s’hauria d’orientar la nostra vida cap 
a l’Ebre o d’esquena a l’Ebre.» Ell resolia el 
dilema decantant-se per la primera opció, ad-
duint tot simplement l’argument tan discutible 
de l’excessiu pes de la ciutat a Catalunya: 
«Un país de dos milions i mig d’habitants, 
amb una capital d’un milió, té plantejats una 
pila de problemes molt complexos.» (!?)

Crexells, un cop feta la comprovació estadís-
tica i, sobretot, després d’haver comparat el 
cas català amb d’altres països independents 
semblants al nost.re, concloïa: «A Catalunya 
viu, doncs, el 42 per 100 de la població en 
ciutats de més de 20.000 habitants. La propor-
ció és realment alta, però (...) Suïssa i Holanda 
tenen una proporció gairebé idèntica, Àustria 
i Bèlgica una proporció quelcom més baixa.» 
I afegeix d’una manera molt significativa: «Molt 
més favorable fóra la situació si la Catalunya 
independent s’estengués als altres països actual-
ment espanyols de llengua catalana.»

PERCENTATGE DE LA POBLACIÓ 
EN CIUTATS DE MÉS 

DE 20.000 HABITANTS (1920)

Holanda................................
Catalunya...........................
Suïssa.....................................
Àustria................................
PP.CC.....................................
Bèlgica................................
Dinamarca...........................

43 per cent
41 »
41 »
37 »
35 » »
34 » »
31 » »

Nota: PP. CC. no inclou el Rosselló.

Arribats ací, potser val la pena de fer un incís 
per tal de destacar com Crexells utilitza amb 
tota normalitat el concepte, i els mots, Països 
Catalans.9 En aquesta perspectiva, és prou ex-

ra, des de l’exili, C. Pi Su n y e r  (a Veneçuela), El 
comerç de Catalunya amb Espanya, Club del Lli-
bre Català, Mèxic, 1959; Jo a q u im Ju a n o l a  i Ma s ó , 
La separació de Catalunya és possible?, Caracas 
(s. d.); Ar t u r  Co s t a , L’economia d'una Catalunya 
independent, a «Veu Catalana» núm. 43, Mèxic, 
15-1-1962, i La capacitat econòmica de Catalunya, 
a «Estudis i documents» núm. 5, Club del Llibre 
Català, Mèxic, 1962; J. M. Ba t is t a  i Ro c a  (Angla-
terra), L'Economia Catalana i el pla espanyol de 
desenvolupament regional, Edicions Vida Nova, 
Montpeller, 1966, i, des de l'interior, J. Ma l u q u e r  
i So s t r e s , L’estructura econòmica de les Terres 
Catalanes, «Col·lecció Popular Barcino» núm. 202, 
Barcelona, 1963; J. Ros H o mb r a  v e l l a  i A. Mo n t -
s e r r a t , L'aptitud financera de Catalunya, Ed. 62, 
1967; R. Tr ia s Fa r g a s , Introducció a l’economia 
de Catalunya, Ed. 62, 1972, i, del Banc de Bilbao, 
L’economia de Catalunya, avui (1974).
8. Jo a n  Cr e x e l l s : Problemes de Catalunya. L'en-
demà de les festes (I), «La Publicitat», dissabte, 
10 de febrer de 1923.
9. Concretament, a l'article segon (II) de l'es- 
mentada sèrie, aparegut a «La Publicitat», di-
marts, 13 de febrer de 1923, J. Crexells deia: 
«Cada dia que passi guanyarem adeptes a Cata-
lunya i als altres països catalans.» (Segons Fèlix 
Cucurull, el primer a usar l'expressió PP. CC. f?u 
Josep-Narcís Roca i Farreres, el 1886. Val a dir, 
tanmateix, que l'esmentada expressió és un gal·li' 
cisme i que, en canvi, la forma que més s’hi adi- 
ria, d’acord amb la nostra tradició, fóra la de 
«Terres Catalanes».)
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plícit quan afirma: «En tractar de la viabilitat 
de la Catalunya independent, sempre s’ha d’exa-
minar al costat de la que comprengués només 
la Catalunya del Principat, la que comprengués 
tots els països de llengua catalana que estan 
dintre l’Estat espanyol. Jo crec que aquest és, 
justament, el cas més probable. No desconec 
que el sentiment de catalanitat a València i 
Mallorca està poc desenrotllat.» I, aleshores, 
afegeix: «... la perspectiva [tanmateix] d’una 
permanència dintre de l’Estat espanyol un cop 
fora Catalunya, no fóra massa agradable per 
a les altres regions * catalanes que tenen una 
forta potencialitat econòmica, perquè correrien 
el perill de carregar-se la major part del que 
Catalunya deixés de satisfer.» Sobretot, si hom 
pensa que Catalunya pagava la cinquena part 
dels impostos espanyols i que, ultra això, el 
País Basc tenia un conveni especial que l’alli-
berava d’augments sobtats en la imposició.

D’altra banda, intenta demostrar també que 
les objeccions a la viabilitat d’una Catalunya 
independent, per raó de la seva extensió i po-
blació, no són fonamentades, car ens recorda 
que som una mica més grans que Bèlgica i una 
mica més petits que Holanda, i que la nostra 
població (es refereix als anys vint) era per l’es- 
til de la de Noruega o de Dinamarca. No cal 
dir que la situació és molt més favorable quan 
hom es refereix al conjunt dels Països Catalans.

EXTENSIÓ

Bèlgica .... . . . 30.000 Km2
Catalunya .... . . . 32.000 Km2
Holanda .... . . . 34.000 Km2
Suïssa..................... ... 41.000 Km2
Dinamarca . . . . . . 43.000 Km2
PP. CC..................... . . . 60.000 Km2

POBLACIÓ (1920)

Catalunya . ................................ 2,4 milions
Noruega . .................................2,7 »

Dinamarca .................................3,3 »

Suïssa . . ................................ 3,9 »

PP. CC. . .................................4,4 »

Suècia . . .................................5,9 »

Portugal . .................................5,9 »

Holanda . .......................... 6,8 »

Bèlgica .................................7,6 »

Nota: PP. CC. no inclou el Rosselló.

Quant als arguments a favor d’una Espanya 
gran defensats per la Lliga, atès que un país 
«petit» com Catalunya no pot dur a terme 
«grans coses», Joan Crexells es mostra força 
reticent. I ens pregunta: «Però, és que Espanya 
ens ofereix aquestes "grans coses”? I és que, 
en el cas que en el futur ens les oferís, Cata-
lunya hi guanyaria quelcom?» I tot seguit afe- 
geix: «... o bé Espanya serà, com ara, una 
unitat política de tercer ordre i aleshores [tam- 
Poc] no hi ha "grans coses” a obtenir, o bé 
Espanya es desvetllarà i amb el concurs de les 
altres nacions que parlen la seva llengua inter-
vindrà en la política mundial (...) i aleshores 
es ubsurd que busquin l’esperit català per diri- 
8ent» Per tant, COnclou: «... el senyor Cambó

1 ho dic en elogi seu— (...) pot ésser minis- 
re de la decadència d’Espanya, no del seu 

renaixement. En l’esperit del senyor Cambó hi

*~®ï~sübratllat és meu. F. R.

ha un fons irreductible de catalanitat que l’inuti-
litzaria totalment per col·laborar en un renaixe-
ment espanyol de grans proporcions.»

LA VIABILITAT ECONÒMICA
I FINANCERA

Al tercer article, aparegut el 17 de febrer de 
1923, dissabte, Crexells emprèn l’anàlisi de la 
viabilitat econòmica de Catalunya. Per a això, 
centra el tema en aquests termes: «El problema 
no és si Catalunya pot prescindir totalment 
per la seva producció del mercat espanyol; el 
problema és en primer lloc, si les circumstàn-
cies farien necessari un tractat de comerç entre 
Catalunya i Espanya i, en segon lloc, quin dels 
dos futurs Estats sortiria de la separació eco-
nòmicament més fort per a poder treure els 
màxims avantatges de les negociacions.» Hom 
podria objectar, tanmateix, que a Espanya pot-
ser no li interessaria aquest tractat, és a dir, 
mantenir una col·laboració econòmica amb Ca-
talunya. Però Crexells afirma: «Espanya no 
podria deixar de voler-la perquè a ningú no 
és més útil que a ella.» I per a reblar el clau, 
afegeix: «El senyor Cambó ha fet notar que 
interessa molt més a Espanya conservar el mer-
cat català pels seus productes que a nosaltres 
el mercat espanyol pels nostres.» Per tal de 
rubricar aquestes opinions, Crexells calcula que 
als deu capítols més importants de l’exportació 
espanyola, ço que és més de les dues terceres 
parts del seu total, «Catalunya hi està molt 
més ben representada que el que proporcional-
ment li correspondria (...). Si sobrevingués, 
doncs, el cas d’una independència (i, especial-
ment, si en aquesta independència ens acompa-
nyaven València i Mallorca) ens emportaríem 
una part considerable de l’actiu d’Espanya en 
el comerç internacional. (...)

CAPÍTOLS MÉS IMPORTANTS 
DE L’EXPORTACIÓ ESPANYOLA (1919)

Vins......................................................14,39 %
Fruites................................................ 10,31 %
Teixits cotó............................... 8,26 %
Oli oliva..................................... 8,18 %
Metalls.......................................... 6,02 %
Teixits llana............................... 5,06 %
Minerals..................................... 4,77 %
Cuiros i pells.......................... 4,62 %
Conserves alimentícies . . . 4,34 %
Suro.......................................... 3,— %

TOTAL.......................... 68,95 %

Resulta, doncs, que de cap manera hem de pen-
sar que Catalunya, en unes possibles negocia-
cions, es trobés en condicions d’inferioritat res-
pecte d’Espanya».
A més, Crexells insisteix en un aspecte moltes 
vegades oblidat: «... la nostra independència 
desenrotllaria en nosaltres noves activitats, mo-
tius patriòtics i els perills que apareixerien se-
rien estímuls que farien reaccionar fortament 
I’economia de Catalunya.» I per acabar aquest 
apartat assenyala: «... fins en el cas que fos 
cert que estem lligats econòmicament de faisó 
indissoluble a Espanya, això no implica que 
no hi hagués cap guany a la nostra indepen-
dència. Entre la dependència econòmica i la 
dependència política hi ha, tanmateix, certa 
distància. El nostre país pot viure en una es-
treta col·laboració econòmica amb Espanya i en 
una perfecta independència política.»

Al quart i darrer article, aparegut el primer 
de març de 1923, dijous, Crexells fa un repàs 

al problema de les finances catalanes. I, de bell 
antuvi, afirma: «Catalunya és (...) la perla * 
de les finances espanyoles. El pressupost espa-
nyol, en efecte, s’alimenta dels catalans en una 
proporció bastant superior a la que la resta 
d’Espanya contribueix (...). Hom pot afirmar, 
sense perill d’equivocar-se, que la Catalunya 
estricta paga del 20 al 25 per 100 dels pressu-
postos espanyols, amb un 11 per 100 dc la 
població, i la Catalunya gran un 30 per 100 
dels ingressos totals amb una població d’un 
20 per 100.» Ara bé, aquesta no és la mateixa 
situació pel que fa al cantó de les despeses 
del pressupost. Crexells troba que els ingressos 
recaptats pe.r l’Estat espanyol a la Catalunya 
estricta són el doble de les despeses que aquest 
hi fa. Quant a la Catalunya gran, la proporció 
és del 50 per 100. Això «significa que si un 
dia la Catalunya estricta fos independent, l’Es- 
tat Català podria ("l’endemà de les festes”) 
atendre els seus ciutadans amb el doble del 
que els atén l’Estat espanyol. I si [fos] la Ca-
talunya (...) gran, els podria atendre amb un 
50 per 100 més». Si afegim a tot això «una 
administració escrupolosa i l’àlliberació de les 
despeses (...) extravagants del govern espanyol 
(el Marroc, servei del Deute) (...) indubtable-
ment [obtindríem] (...) un pressupost en el qual 
les necessitats dels ciutadans foren ateses en 
unes proporcions que a Europa són normals, 
però que a nosaltres ens semblen cosa de 
somni».

CONSIDERACIONS FINALS

Quan Joan Crexells està a punt de cloure els 
seus quatre llargs articles en què ha desgranat 
una a una totes les hipòtesis que se li han 
presentat, no pot estar-se de dir que «les dades 
que tenim, poques o moltes, demostren que no 
hi ha absolutament cap raó per condemnar a 
mort la Catalunya independent, ans bé que 
totes les probabilitats són a favor de la seva 
perfecta viabilitat». D’aquí que es lamenti amar-
gament que tota la política de la Lliga, en dar-
rera instància, hagi estat determinada per un 
terror «sagrat» a afrontar el tema de les possi-
bilitats de la independència de Catalunya. I afe-
geix: «Ell [aquest terror] és la causa de la va-
cil·lació constant de la Lliga, tant en la fona- 
mentació teòrica de la pròpia actitud, com en 
la conducta política. Ell és potser també la 
causa de la relativament escassa eficàcia de la 
seva actuació.» En efecte, Crexells ho veu tot 
plegat palesament reflectit en ef fet que mentre 
després de la primera guerra mundial gairebé 
la totalitat dels problemes nacionals plantejats 
a Europa resten resolts, nosaltres, a causa de 
la vacil·lació esmentada, no vam obtenir el més 
mínim avantatge. I acaba exclamant: «Cal que 
sorgeixi una altra generació 'de polítics que 
perdi aquesta por. * Sense ella, tots els pro-
blemes se simplifiquen, totes les actituds agafen 
claredat i lògica. I no sols s’acosta la realitza-
ció dels ideals dels més radicals, sinó que es 
facilita la consecució dels ideals dels més mo-
derats.»

No voldria acabar, tanmateix, aquest precipitat 
esbós del Joan Crexells economista, sense re-
cordar les paraules que li dedicà el professor 
J. M. Calsamiglia en ocasió d’escaure’s el cin- 
quantenari de la seva mort (vegeu «La Van-
guardia», 14-XII-l976): «El que pot servir-
nos de model en els nostres dies és la seva 
actitud crítica. Quan ho considerà necessari, 
va saber anar contra corrent.» Perquè, no ho 
dubtem, en determinats moments crucials, «és 
la via més apta per a facilitar la descoberta 
i la renovació». — FREDERIC RIBAS.

* EI subratllat és meu. F. R.
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