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ticipació en moltes activitats culturals de signe inequívocament català, tant a les Illes com

a la resta de l’àrea lingüística, acrediten a bastament el seu compromís ferm i constant

amb la cultura catalana.

D’altra banda, vull fer constar que Gabriel Amengual és una persona amable i

complidora, ben disposada a col.laborar, si és elegit, en les tasques de l’Institut.

Per tot això, penso que Gabriel Amengual Coll és un excel.lent candidat a membre

numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans. Com

que, a més, és mallorquí, si aquesta proposta arriba a bon port com esperem, això per-

metrà a l’àrea de filosofia recuperar un representant de fora del Principat, després de la

mort prematura del malaguanyat Josep Lluís Blasco.

Text llegit pel senyor Pere Lluís Font en el Ple del dia 12 de desembre de 2005

Josep M. Bricall i Masip

ls mèrits del doctor Josep M. Bricall són,

a més de considerables, de diversa natura. Com a economista, com a universitari i com a

polític, la seva aportació al progrés del país ha estat molt valuosa.

Tot i haver triat inicialment els estudis de dret, el seu interès per l’economia el

portà a integrar-se a la primera promoció de la recent inaugurada facultat a la Universi-

tat de Barcelona, de manera que la seva vocació es va decantar pel conreu d’aquesta dis-

ciplina. Tanmateix, en acabar la seva llicenciatura s’incorporà a la Càtedra d’Economia

Política i Hisenda Pública, aleshores ocupada pel professor Sureda. Crític amb l’orienta-

ció teòrica adoptada a les facultats d’economia, es dedicà a l’estudi de les finances de la

Generalitat republicana; la culminació dels seus esforços, la seva tesi doctoral, esdevingué

ben coneguda i divulgada. Més procliu al pensament europeu, i molt especialment al de

l’escola de Cambridge, que no pas als plantejaments nord-americans, que eliminen de les

seves consideracions variables històriques i sociològiques, tota la seva trajectòria aportà
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una visió nova i heterodoxa respecte a la doctrina oficial que calia respectar per a optar

a una càtedra de Teoria Econòmica. Són nombrosos els articles i les publicacions on es

palesen les seves qualitats intel.lectuals i l’abast de la seva cultura, no només econòmica.

Aquesta singularitat li creà obstacles per a la seva carrera universitària diguem-ne oficial,

que culminà finalment amb la càtedra on s’havia iniciat, la d’Economia Política i Hisen-

da Pública a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

El gran prestigi com a investigador i docent i la seva demostrada vocació univer-

sitària feren que accedís al càrrec de rector de la Universitat de Barcelona. Durant dos

mandats consecutius dedicà els seus esforços a transformar-ne l’estructura per fer-la més

adaptada a les noves circumstàncies socials. El prestigi de la Universitat de Barcelona

s’incrementà no només internament sinó també més enllà de les fronteres. Mostres de la

seva bona feina són el càrrec que, finalitzats els seus mandats, li fou ofert per la Confe-

rència de Rectors Europeus, la seva Presidència, i l’informe que li demanà la Conferència

de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), sobre les mesures que calia prendre

per a modernitzar les seves institucions, ben divulgat per la premsa i lògicament conegut

com a Informe Bricall.

La seva investigació sobre les finances de la Generalitat féu que visités força ve-

gades el president Tarradellas a la seva residència de Saint Martin le Beau. Entre tots dos

es creà un clima de gran respecte i confiança que explica que, només tornar a Barcelona

per a reincorporar-se al seu càrrec, el president li encarregués tasques diverses, sempre de

transcendència, dintre del seu govern. Aquest procés culminà amb la designació de Bri-

call com a conseller de Governació, càrrec que li féu tenir un paper destacat en el procés

de promulgació de l’Estatut de Catalunya i en l’organització de les primeres eleccions a la

restablerta Generalitat.

Els mèrits del Dr. Josep M. Bricall són, al meu entendre, indiscutibles, i en aques-

ta presentació breu, per força, pretenc donar-ne un extracte.

Text llegit pel senyor Antoni Serra i Ramoneda en el Ple del dia 12 de desembre

de 2005
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