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Presentació

Antoni Montserrat i Solé

El primer homenot econòmic que presentem és Laureà Figuerola, economis-

ta i polític del xix, a qui li devem l’establiment de la unitat monetària catalana 

com a moneda per a tot Espanya, i el poble de Madrid li deu l’obertura del Retiro, 

entre altres mèrits. És un modernitzador liberal en un context català proteccio-

nista, cosa que li ha comportat mala fama, com la d’Ildefons Cerdà, home d’es-

querres, urbanista gens gasiu amb el sòl privat de l’Eixample, o la del general 

Prim, responsable de bombardejar la ciutat de Barcelona, a qui li esperava un 

important paper positiu si no hagués sucumbit estrangulat per la conspiració 

de Serrano i Montpensier. Tots tres sotmesos a un relatiu fracàs amb qüestions 

que encara ballen (espai monetari, gestió del sòl, forma d’Estat), i sobretot menys-

tinguts.

El primer text sobre Figuerola es deu al qui fou president de la nostra SCE i 

un dels primers deixebles d’Estapé, Josep Jané i Solà, profund coneixedor de 

l’obra de l’economista de Calaf. Podem considerar Josep Jané com a principal 

responsable de la celebració del centenari de la pesseta i, per tant, del seguit 

d’homenatges a Figuerola, entre els quals el que dona lloc al quadern de l’SCE 

avui exhaurit. Reproduïm la seva aportació, fonamental per conèixer l’econo-

mista i home polític de l’Anoia i les seves activitats a Barcelona i Madrid.

Qui estudià Figuerola en la seva tesi doctoral, i és autor del text que ens va 

aportar en el seu dia a l’SCE, és segurament el principal membre de la segona 

fornada de deixebles directes de Fabià Estapé, Antón Costas i Comesaña. Antón 

Costas, gallec i català, home de frontera com Estapé, comparteix amb el nostre 

Herr Professor Doktor, com li hauria agradat que li diguéssim quan el seguíem 

a la facultat (aleshores única), la triple vocació de professor, de divulgador o 

publicista, com es deia abans, i d’orientador social. Ara és el president del Cercle 

d’Economia, definit en el seu dia com a plataforma dels joves llops de l’empresa-

riat català seguint els consells d’Estapé.
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