
Presentació

Pere Puig i Bastard

President de la Societat Catalana d’Economia 

Benvolguts amigues i amics, em permeto presentar-vos el llibret que porta

per títol Record d’Artur Saurí del Río. Aquesta és una obra que té per a tots nos-

altres un sentit molt especial. Amb ella pretenem recordar i manifestar pública-

ment el nostre reconeixement i la nostra amistat per a qui, sens dubte, fou en

vida una excel·lent persona, un destacat professor, un conseller seriós i un actiu

professional de l’economia.

En aquesta petita obra es recullen un conjunt d’escrits i treballs, presentats

pels seus autors com a ponències en una sessió acadèmica convocada per la

Societat Catalana d’Economia que tingué lloc a la Sala Pere i Joan Coromines

de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 22 de gener de 2009. Aquesta sessió fou

organitzada com un acte públic destinat a retre un molt sentit record al nostre

company desaparegut l’estiu de 2008.

Hem comptat, ja inicialment, amb la col·laboració del degà del Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya, Joan B. Casas, en la preparació d’aquest acte, i amb la

participació activa posterior d’un conjunt de ponents, entre els quals finalment

figuren el conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Anto-

ni Castells; el director general de Política Financera de la Generalitat, Ferran Si-

cart (tots dos en la seva condició d’antics amics i col·laboradors d’Artur Saurí), i

el nostre estimat company, l’il·lustre historiador Francesc Cabana, persona molt

vinculada a la vida i a la història personal i professional de l’Artur. També hem

pogut incloure en aquest llibre alguns testimonis posteriors que destacades

personalitats del món acadèmic i professional ens han fet arribar després de la

celebració de l’esmentat acte del mes de gener de 2009. 

Joaquim Muns i Albuixech (catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de

Barcelona), Joan Montllor i Serrats (degà de la Facultat de Ciències Econòmi-

ques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Barcelona) i Miquel Alenyà i

Fuster (president de la Reial Acadèmia de Belles Arts de les Illes Balears), ens

han tramès amablement tres escrits referents a determinades èpoques de l’Ar-

tur, en etapes diverses de la seva vida. A tots ells els agraïm molt la seva desin-

teressada contribució. 
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Una destacada representació de la família va voler ser present en el nos-

tre projecte i acompanyar-nos en l’esmentat acte. Posteriorment, un dels seus

membres, Lluís Saurí, ens ha ajudat de manera ben eficaç en la confecció del

present llibret. Ell ens ha anat remetent diversa informació i un seguit de foto-

grafies, que reproduïm en el llibre. 

Només em resta afegir, en nom de la Junta de Govern de la Societat, que

agraïm profundament la col·laboració rebuda de tots els que ens han ajudat

amb les seves aportacions i amb la seva presència a recordar Artur Saurí. Entre

tots hem acabat fent possible l’edició d’un llibret, d’una extensió forçosament

reduïda, amb el qual pretenem retre un merescut homenatge a qui fou degà del

Col·legi d’Economistes i vicepresident de la nostra Societat, i, per damunt de

tot, una molt bona persona, un defensor de causes justes i un gran amic i com-

pany de tots nosaltres. 

Societat Catalana d’Economia
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