
Germà Bernàcer va nàixer a Alacant el 1883. Va estudiar Professorat Mercantil; als 
divuit anys i acabats els estudis comença a treballar a l’Escola de Comerç com a 
ajudant de la càtedra de Física i Química, de la qual arriba a ser catedràtic el 1905. 
L’any 1911, gràcies a una beca de la Junta per a l’Ampliació d’Estudis del Ministeri, 
viatja per Europa.
L’any 1916 va publicar la seua primera obra econòmica titulada Sociedad y 
Felicidad, en què planteja la possibilitat que els diners i els estalvis puguen 
comportar-se com a antiriquesa, en tant que lleven capacitat per a dur a terme 
activitats productives. L’any 1922 amplia aquesta idea al treball titulat La teoría 
de las disponibilidades, como explicación de las crisis y del problema social, i el 
publica en la Revista Nacional de Economía. El 1930 es creà el Servei d’Estudis al 
Banc d’Espanya i el 1931 Germà Bernàcer n’es nomenat un dels dos directors. L’any 
vinent es trasllada a Madrid i trau novament una càtedra a l’Escola de Comerç. Fa 
aportacions regulars a l’anàlisi de l’economia espanyola a través de les cròniques 
del butlletí setmanal i dels informes trimestrals del Banc d’Espanya. 
L’any 1940, en la revista Economica, de la London School of Economics, un dels 
professors d’economia de més prestigi, col·laborador de Keynes, el professor 
Robertson, escriu l’article Una aportació espanyola a la teoria de les fluctuacions, 
en què assenyala les aportacions que Bernàcer l’havia enviat en un treball feia 18 
anys. Robertson manifesta que Bernàcer s’havia anticipat a Keynes en aspectes com 
la teoria de l’interès i en la manera d’abordar els problemes del cicle econòmic. 
Tanmateix, aquest reconeixement no capgira la vida de Bernàcer ja que 
després de la Guerra Civil se li va obrir expedient per haver col·laborat 
amb el Banc d’Espanya «republicà»; se li aparta de la direcció del 
Banc i el 1948 se’l nomena subdirector quasi en l’anonimat. 
Des de 1940 fins a la jubilació l’any 1955 escriu i publica arreu 
del món, encara que a Espanya se’l coneix tímidament.
Va ser amic de matemàtics com Rey Pastor, Gallego Diaz i 
Estrugo i va crear la Societat Espanyola de Matemàtiques 
Aplicades al si del CSIC. El 1952 es nomenat membre de la 
Associació Internacional de Ciències Econòmiques i, el 1960, 
acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques 
i de Finances de Barcelona. El 1965 mor a Alacant. La 
Universitat va donar el nom d’aquest economista a un dels 
seus edificis en record de la seua figura i es pot consultar la 
seua obra a www.euce.ua.es/Bernacer/. L’any 2001 la CAM 
i de l’Observatori del Banc Central Europeu van instituir 
el Premi Germà Bernácer, amb la finalitat de destacar les 
investigacions dels joves economistes europeus en matèria 
macroeconòmica i monetària.



DIMECRES 3 DE JUNY DE 2015

De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h
Jornada de portes obertes durant la qual es podrà visitar el despatx de Ger-
mà Bernàcer, on es troba una extensa obra formada per llibres i centenars 
d’articles que pertanyen al llegat dels seus fills.

19:00 h. Taula redona: «Germà Bernàcer i l’edat de plata a Alacant».
Intervenen: Rosa María Monzó, Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert; 
Juan Antonio Ríos, UA; Miguel Ángel Lozano, UA; José Piqueras, UA. Modera: 
Emilio Soler, UA.

20:30 h. Acte de lliurament de la Menció Honorífica al Mèrit Llorer d’Or a Ger-
mà Bernàcer. Aquest guardó el concedeix la Universitat d’Alacant a perso-
nes i institucions amb un prestigi excel·lent en l’àmbit cultural i científic. En 
aquest acte, el rector de la Universitat d’Alacant, Manuel Palomar, lliurarà 
el guardó a la seua filla Ana María Bernácer. Laudatio a càrrec de Manuel 
Sánchez Monllor.

L’estiu del 2014, l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert va publicar en 
la revista Canelobre, número seixanta-tres, un monogràfic consagrat a la 
seua personalitat, «Germán Bernácer y la Edad de Plata en Alicante». Les 
persones que hi estiguen interessades podran adquirir-ne un exemplar.

Tots els actes tindran lloc a la Seu Universitària Ciutat d’Alacant. 
Carrer de Ramón y Cajal, 4. Alacant.

L’assistència és lliure fins a completar la capacitat de la sala.D
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Seu Universitària Ciutat d’Alacant
C. Ramón y Cajal, 4. - Tel. 965145333
seu.alacant@ua.es  -  http://web.ua.es/va/sedealicante

Aquest any en què es compleix el cinquanta aniversari de la mort del 
catedràtic i il·lustre economista Germà Bernàcer Tormo, la Universitat 
d’Alacant vol retre-li homenatge.


