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Presentació

Antoni Montserrat i Solé 

Ramon Trias Fargas enllaça amb un altre homenot, Josep Anton Vandellós, 

no solament perquè pertany a la generació posterior, no solament perquè van 

compartir exili per bé que en països diferents, l’un a Veneçuela i l’altre a Colòm-

bia, sinó per la voluntat de lligar amb el pensament econòmic internacional. 

Ramon Trias no solament és un estudiant a Chicago, sinó que quan torna esta-

bleix els lligams internacionals tant amb la Fundació Ford com amb la Regional 

Science Association, fundada per Walter Isard, traspassat el 2010. I ho fa a 

través d’un Servei d’Estudis, el del Banco Urquijo a Barcelona, que té molt a veu-

re amb el projecte vandellosià de l’Institut d’Investigacions Econòmiques.

La intervenció a la societat ni s’acaba ni comença a l’Urquijo, sinó que els 

lligams internacionals els mantindrà també amb la Internacional Liberal, abans 

i després de la seva presència parlamentària i en l’Administració catalana. La 

preocupació per l’Administració catalana el porta, i aquí també trobem un ressò 

de Vandellós, a fundar la Comissió Mixta de Coordinació Estadística, el que serà 

amb el temps l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). La preocupació 

per la societat el duu des de promoure la protecció dels discapacitats fins a 

fundar la Asociación Española de Ciencia Regional, que junt amb la seva filial 

l’Associació Catalana de Ciència Regional continuen tenint la seu a Barcelona. 

Voldria destacar la importància de l’Institut d’Estadística de Catalunya, instru-

ment de país a partir del qual s’han pogut fer estadístiques pròpies en el marc 

del Pla estadístic de Catalunya. Parlem-ne abans no desaparegui endut per la 

lògica recentralitzadora d’una interpretació neoliberal de l’Estat que segurament 

no compartiria Trias Fargas, malgrat la solidesa, i fins la manera ferrenya, amb 

què defensava sovint la seva visió liberal. Trias, però, sabia que la llibertat tenia 

un preu per als empresaris i va intentar convèncer-los de la bondat de la seva 

recepta, malgrat que fos difícil d’empassar per als qui estaven acostumats a fer 

i desfer sense massa contemplacions a les empreses i als mercats.
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