
Benvinguda
Manuel Castellet
President de l’Institut d’Estudis Catalans

Senyors, avui 23 d’octubre 2001 fa cent trenta-tres anys i quatre dies que,
essent ministre d’hisenda d’Espanya Laureà Figuerola, fou publicat un de-
cret llei —era el 19 d’octubre de 1868— pel qual la pesseta de cent cèntims
es convertia en tots els dominis espanyols en unitat oficial monetària. Al
cap de pocs mesos, a començaments del 1869, s’encunyà la pesseta de cinc
grams de plata; a l’anvers, la matrona Hispània recolzada sobre els Piri-
neus amb una branca d’olivera a la mà dreta i, al revers, l’escut reial. Va cir-
cular, aquesta primera pesseta, el 21 de gener del 1869. 

Laureà Figuerola, el ministre d’hisenda d’aquell moment —fou ministre
abans i durant el període de govern del general Prim—, va néixer a Calaf
l’any 1816, fou catedràtic d’economia política i dret polític i administratiu de
la Universitat de Barcelona, ministre d’hisenda, senador i president del Se-
nat i, ja als seixanta anys, va ser el fundador i primer president de la Insti-
tución Libre de Enseñanza. L’Associació per a l’Organització d’Actes en
Homenatge a Laureà Figuerola, ara, quan es compleixen aquests cent tren-
ta-tres anys de la introducció de la pesseta, i a prop de la seva propera des-
aparició el 28 de febrer de 2002, ha organitzat quatre actes sota la coordi-
nació del senyor Josep Jané, antic president de la Societat Catalana
d’Economia. El primer tingué lloc el mes passat, el dia 20 de setembre, a
Calaf, la ciutat natal de Figuerola; el segon, avui a Barcelona, aquí a l’Insti-
tut d’Estudis Catalans; el tercer tindrà lloc el mes que ve a Madrid, a la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la qual Figuerola fou membre
i president, i el darrer, el 13 de desembre, al Foment del Treball Nacional,
aquí a Barcelona.
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