
Recerca i informacio economica : experiencies als dos mons

Pere Pi-Sunyer i Bayo (*)

Quan I'amic Joaquirn Muns va invitar-me it intervenir en aquesta inauguracio del curs academic 1992-

93 de la Societal Catalana d'Economia, vaig tenir una reacciti inicial ambivalent. Duna Banda hi havia la

satistaccio logica per I' honor que se'm feia, tans mes tenint en compte el rneu gran respecte des de I'ado-

lescencia per I'Institut d'Estudis Catalans i les sever filials, maxima representacio de la vida intellectual

del pals i de la integritat dels seus mernbres davant de totes les conjuntures. sovint dificils, de la nostra

historia. Pero de I'altra hi havia la perplexitat del terra a tractar. sobretot tenint en compte que des que en

1977 es constitui la Generalitat Provisional, he estat apartat efectivament de tota activitat professional en

el camp de les ciencies economiques, i inclus del seguiment assidu de les disquisicions teoriques en aques-

ta area, i que per tans poc podia aportar d'original a una Societal docta com la que em rep en aquest mo-

ment.

Davant d'aquest dilerna i despres d'algunes consulter preliminars, vaig suggerir la possibilitat de do-

nar una mirada retrospectiva als diversos ambients economics en que m'ha local moure'm al Ilarg de la vi-

da i As aspectes i orientacions particulars que la meva feina ha comportat en diferents Ilocs i activitats.

Obviament es tractaria d'aprofundir una mica en experiencies narrades superficialment en unes meves

memories recentment publicades, centrant-les en especial en les tasques de recerca, compilacio i interpre-

tacio d'indicadors economics dutes a terme. La referencia als dos mons del tftol d'aquesta intervencio re-

sulta, no cal dir-ho, del fet que els meus anys de treball s'hagin desenvolupat, per meitats practicament

iguals, entre ci continent america i el nostre.

Acceptat com fou aquest plantejarnent i sense mes pretensions per part meva que donar una pinze-

Ilada sobre algunes maneres d'enfocar una feina determinada en diverses situacions i circumstancies, co-
men4are parlant una mica del Banc Central de Venecuela, on vaig arribar el 1948 despres d'uns anys a
Cornell University; dun post grau a la Graduate Faculty of Political and Social Science de New York -la
filial avan4ada de la New School for Social Research d'aquella ciutat- on vaig inclinar-me essencialment

a 1'estudi de I'area Ilatinoamericana; i d'una curta i frustrada actuacio com a Ilibreter ally mateix.
Quan havia arribat amb els meus pares per primera vegada a Venecuela en 1939, feia quatre anys que

hi havia mort el dictador Juan Vicente Gomez, prototipus dels veils tirans rurals alcats en armes, que ha-

via manat i paralitzat aquell pals durant vin-i-set anys. Venecuela es trobava per tant en un moment dol4

de transicib i d'il-lusio sobre com hauria de modernitzar-se, i entre les reformes mes obvies a emprendre

hi havia clarament la creacio d'un bane central d'emissio, que acabes amb el desori de sis banes cornercials

independents que gaudien flavors d'aquell privilegi. El Banc Central havia comencat en efecte a operar en

1940, un moment critic car coincidi amb I'inici de la guerra mundial i les dificultats subsequents per a ex-

(*) President del Comite Executiu de la Comissio America i Catatunya, Generalitat de Catalunya
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portal petroli, la gran font d'ingressos del pats. Ail(') permete en canvi que se li atribuis des (lei primer mo

ment la total responsabilitat referent al control d'importacions i de divines, amb I'enfortiment consequent

del seu prestigi i autoritat.

Quan vaig arribar de nou al pals en 1948, el Banc Central era per tans ja una instituci6 important, en-

quadrada en una economia en pie creixement i en un context financer internacional en rapida evoluci6 i

reestructuracio. Jo vaig entrar al Departanient Sin vest igacions Econ6miques que dirigia el Dr. Ernst Pelt-

zer, tin eminent professor alemany, comencant per haix en una posiciei modestissima. Els promotors del

Bane havien vist clarainent que necessitarien I'experiencia efectiva de gent qualificada de fora, i per aix6

havien contractat el Professor Peltzcr, de la mateixa manera que uns anys mes tard contractarien el nostre

prestigios compatriots, professor Joan Sarda i Dexeus. Donada aquella prioritat de I'experiencia estrange-

ra, la meva primera feina ally fou buscar, tabular i inforniar de les magnitude finamentals de les finances

i el comers mondial, seguint de prop les puhlicacions del Forts Monetari Internacional, del Banc Mondial.

del Banc de Compensacions Internacionals i d'alguns Trans banes centrals de I'cpoca, corn el Federal Re-

serve Board o el Banc d'Anglaterra. D'aquella primera tasca purament estadtstica, vaig passar poc despres

a una dedicaci6 mes selectiva de cridar I'atenci6 de la Direcci6 als articles i fets que em semblaven espe-

cialment significatius. Aquell periode low per a tni pienament formatiu, car no nomes vaig familiaritzar-

me a tons amh les puhlicacions basiques esmentades, sin6 tambe amh uns criteris de selecci6 del que me-

reixia la pena d'aprofundir Ines, que m'ajudaria en molt en el futur en diferents responsahilitats.

Despres d'aquells inicis al Banc Central, vaig trobar feina al Departament de Tresoreria de la Creo-

le Petroleum Corporation, la filial venecolana de la Standard Oil Co. of N.J., que en aquells moments re-

presentava la inversi6 estrangera en una cola empresa rues important del m6n. Produia gairebe la meitat

del total del petroli extret a Vene4uela -1.750 mil barrils diaris aproximadament en aquell any 1951- i era

de lluny la companyia mes gran del pats. Els seus directius nord-americans eren, perm, conscients que sa-

hien poc del pats i que els hi calia disposar d'informaci6 ordenada i sistenittica del que representava I'ini-

pacte del petroli en I'economia i la societat vene4olana, i amh aquest ti havien Great una seccio clue ano-

menaven d'Economia General -en contraposici6 a la molt mes important d'Economia Petrolera-, en la qual

vaig integrar-me.

Inicialment la meva feina a la Creole no era gaire diferent de la que havia vingut Pent al Banc, ex-

cepte per una distincio fonamental: mentre que abans es tractava d'informar i mantenir al dia a una Direc-

66 venecolana del clue passava al m6n: ara es tractava de buscar dades i interpretar, per a una Direcci6

nord-amcricana, el clue passava a Venecuela. Coin es pot entendre. aquesta nova orientaci6 requeria unes

tecniques de trehall radicalment distintes, car en els dos casos es partia de nivells d'assequihilitat i fiahili-

tat d'informaci6 tamhe molt diferents, donat que mentre en el primer, el de les organitzacions internacio-

nals, es trohaven generalment estadistiques uniformes i elaborades amb un rigor establert per autoritats re-

conegudes en la material en el segon, i maigrat la tasca tan merit6ria d'informaci6 estadistica que hi havia

let uns anys abans I'economista catala Josep A. Vandell6s, es podia cornptar amh poques dades establer-

tes i segures amb clue trehallar seriosament. Aix6 requeria per tant molt menys trehall de despatx, i mes

reunions i consultes personals amb gent inconnexa, pert que disposava d'informacio del que passava en

cis seus sectors concrets.

Tambc la forma de presentaci6 dell resultats era diferent. Al Banc, practicament tot el que feia ana-

va dirigit a persones concretes de la Direcci6, i generalment al cap del Departament Dr. Peltzer, mentre

que it la Creole el que tractava era de produir material util i intel•ligible it tots els nivells de I'alta geren-

cia. Aix6 darrer resultava en una preparacio constant de documents. normalment en angles, que gaudien

despres d'una difusi6 relativament amplia. Entre aquells documents n'hi havia un que puhlicavcm nmen-

sualment i que constituia tin instrument essencial, no tan cols per us de la companyia sin6 tambe per it

molts antics i col-laboradors de fora que ens el demanaven, per la seva uniformitat i regularitat. E:n deiem

el ,Yellow Book» pel color de les sever cohertes, i contenia Jades basiques sobre demografia. finances

publiques, transaccions internationals, inversi6 estrangera, producci6, construcci6, indexs de precis i ingres

i producte nacional.

Repassant ara aquelles dades per a 1951, crida I'atanci6 la seva modestia, malgrat el rapid creixement

del pats en aquells moments. Per comenyar, la poblaci6 era de nomes 5.250.000 habitants, inferior a la de

la Catalunya actual per a una extensi6 doble de la d'Espanya. Els ingressos fiscals sumaven aproximada-
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rent 750 trillion,,, de d6lars. at canvi Ilavors vigent de 3,35 bolivars per dblar, i provenien en un 60Y% de

la industria petrolera, dels quals 26c eren de la Creole. El pressupost estava equilihrat i el deute exterior

estava per rota dell $250 milions. Les transaccions de divises registraven un petit superavit; i finalment el

Producte Territorial per capita es calculava en $814, una bona xifra per a aquella epoca en ternies Ilatino-

americans.

l.a situaci6 real no era per6 tan favorable corn aquests indicadors semblarien suggerir. D'una handa, i
coil tots sahem, la dependencia gairebe total dun sot producte d'exportaci6 cone a motor de Iota I'activitat
econinnica, es sempre molt perillosa. com s'havia demostrat prou he en els anys de la guerra. E:n aquest sell-
tit Ies xifres no podien esser mes alarmants, car el petroli representava el 96,4(/( del total de les exportations,
el que eondicionava greunment I'estructura productiva, amb sectors industrials i comercials que en depenien
directament creixent rapidament mentre ell altres quedaven debits i endarrerits. I en consequencia. el pro-
hlema de les grans diferencies entre els nisells d'ingres de la pohlaci6 traditional a ('America Llatina no mi-
Ilorava perceptihlement malgrat la riuada dels ingressos petrolera, que no arribaven a lea capes mes haixes.

Corn es logic, aquella situaci6 no era tan cols un motiu de preocupaci6 especulativa per part dels qui
la seguiem de prop, sin6 tanbe un element desestahilitzador potencialment greu per a I'estahilitat social.
corn s'ha demostrat amh cruesa amb tot el que ha vingut succeint des de Ilavors. L'evidencia d'aquest de-
sequilihri feu en tot cas que lea sieves reunions amh economistes, personalitats oficials i empresaris, que
inicialrnent s'havien centrat majorment en la simple reeerca i elaboraci6 de dales fiahles, ancssin evolu-
cionani progressivament very anllisis i contentaris mcs profunds, amb avaluacions i pronostics que trans-
cendien Ies xifres escrites. Poc a poc per tant, i a rues de la tasca inicial, vaig coment ar it preparar docu-
ments sohre temes Clue em preocupaven especialment i sobre els que creia que calla mantenir informats els
directius de la Creole. Producte d'aquell periode fixer una Ilarga serie d'estudis especifics sohre la situa-
ci6 en diferents sectors i regions del pals o sob re aspect es determinats de I'acei6 governanieritaI. que ni'a-
judaren a compreridie Ics realitats en que viviem i tractar de fer-la entendre als altres.

Cal dir que aquella evoluci6 meva very roves formes ('actuacit) fort entesa, apruvada i apreciada des
del printer moment pets caps de I'empresa, que m'anarem assignani en consequencia mes responsahilitats
i autoritat. Aixi em designaren « Fconomista en Cap'' de la companyia i representant scu a la Camhra del
Pctroli, a naves de la qual vaig accedir al Conseil Nacional d'Economia. maxim urganisnie assessor del
Pais en politica econirnica. Simultanianient vaig entrar tarnbe corn a professor a la Universitat Central, a
('arac: s, amh el quc vaig poder eoneixer he professors i estudiants. un sector sempre conegut corn parti-
cularmcnt actin ilite] - Icctualment i social. En relativament poc temps vaig truhar-me aixi plenament ae-
ceptat en ell estanicnt.s roes representatius de la vida sene4olana, el que significa per a mi poder disposar
dunes possihihtais d'actuaci6 personal insospitadcs, i d'experimentar it I'ensems una integraci6 animiea sin-
cera amh cl pals de la que em lento satisfet i agriit i quc feu que aviat arribes a sentir sinceranrenr cis sells
intcressos com a propis.

D'aquella nova orientaci6 viers els prohlemes rues generals del pals. era flcil, com cut ya succeir, anar
derivanl axial scrs questions que transcendicn Ics fronteres de Vene4uela i esdevenien mcs ampliament Ila-
tinoarnericanes. A partir d'aquell moment vaig truhar-me doncs viatjant cada cop rues peis diterents pai-
sos americans i intervenint en discussions i programes conmms. Naturalment tarnbe aqui tenicn prepon-
derlncia ell referents a institutions internacionals. com per exemple les interminables negociacions per a
lestructuraeiri de I'ALAC (L'Area LIatino-Americana de Lliure Comers), que mai tira realmeni endavant
petit a la que dedtcarei n tanta atcnci6; at Banc Interameriea de I)esenvolupanient: a I'Organittar'i6 d[stats
Americans i a altres del inateix ordre. I corn a exemple d'aquest tipus d'actuaci6. i enire altres activitats,
cm dciindre per un moment a parlar de la Con)erencia Econ6mica i Social de Punta del Este, a I'Uruguai,
a fi de considerar el projecte (lei President Kennedy dell Estats Units, per a la forrnaci6 d'una anomenada
",Altan4a per al Progres».

Itecordem a I'efccte que ('any 1960 la Organitzaci6 d'Estats Americans havia convocat unit con-
ferencia a Bogota, que s'anomena dels 2 1 > i a la qual jo vaig assistir, que fort caracteritzada per la eons-
ternaci6 dels reunits davant la revoluci6 esdevinguda a Cuba ('any anterior, que ell feia temer per la seva
propia estahilital. I)e la rcuni6 n'havia sortit una «Acta de Bogota', plena Lie hones intentions i de decla-
raciuns solernnes de la necessitat de reformar les estructures existents sobre una base deniocratica i d'c-
quitat social. i poc despres Kennedy havia fer una crida per it un gran esfory conjuni en ayuell sentit, per
al goal havia ofcrt una contrihnci6 de $ 1 1.000 milions, una xifra molt important Ilavors, sempre que cis
alires hi posessin tambe el coil. I per donar-li forma i en el sell cas ratificar-la, havien convingut reunir-se
('any seghcn, el 1961, a Punta del Este.
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La nova ream(, yuc semhlava prometedora , servi Peru per it hen poca coca . Els seas dos grans pro-

tagonistcs foren induhtahlement el Secretari del Tresor nord - america Douglas Dillon i, sohretot. el minis-

tre d'Industria i Finances cuba Ernesto , ('he,, Guevara . El primer teu Ics scves ofertes esperant yue Pro-

duirien on cfecte dinamitiador de I'economia d'aquells paisos. com havia succeit it Europa anib el Pla Mar-

shall, mentre que el segon adopta molt hahilment unit actitud incredula i mofeta del Clue anontenava pura

cosmctica , mantenint clue nornes la revolucio podia produir realment ell canvis yue tots afirniaven desit-

jar. FIs altres paisos, clue havien vist com havia transcorregut un any des de Bogota sense que passes res

i contiats en yue cls nord - americans els hi anirien donant diners per a anar tirant, seguiren anib la seva

acostunutda passivitat i deixaren perdre I'ocasio.

Esidentment el meu informe it la Creole sobre aquella reunio ana molt n16S Ilunv dcI yuc inicialntent

havia estat la nieva feina de simple tahulaci6 de dades, amb el yue el concepte de recerca queda ample-

ment deshordat pct de la infornwcio , entesa amb tot el seu contingut suhjectiu i critic. En aquells anys a

Venc4uela jo havia passat per tant de la funci6 gairebe mecanica que havia tingut al Banc Central. it una

d'interpretaciu personal del que passava i del que podia passar , susceptible d'intluir la politica de I'empre-

sa i en consegUCucia Ics seves inversions. I corn que es tractava d ' una empresa portada des de Nova York

per la Standard Oil, semblava logic yuc aqucsta darrera s'anes interessant tambe progressivament per aque-

Ila intornmciu yue jo ensiava , tant mes Yuan les arees que estudiava transcendien efectivament cada cop

mes les tronteres vene4olanes i s'extenien it prohlemcs i situacions de tota ('America Llatina.

Donats aquelI s lets no m'estranya massa quan I ' cmpresa matriu . lit Standard Oil, m'invitm it traslia-

dar-me it Nova York Per it dirigir des d'alli els estudis d ' economia general de tota ( ' area Ilatino-americans.

I's tractava induhtahlement d'una promoci6 important , malgrat lit pertorbaci6 que personalment em prod iii

el canvi, peru sobretot es tractaria per it mi d'una nova manera de trehallar en tasques de recerca i infor-

macio. en una orgauivacio molt rates gran i poderosa i amh serseis parallels. i per tant comparahles. yuc

feina cl nn tcix en altres continents.

A Nova York. efectivament, la nostra Secci6 d'Economia Liatino-Americana estava inteerada en un

departainent d'Economia General. organit/at en cinc branques que mes o menys conrsponia it la distrihu-

cio continental tradicional. La ineva feina, en principi, havia d'esser hastant similar it lit yue havia vingut

tent it Caracas. Tanihe aqui lenient on ,Yellow Book,,, en el qual cada una de les arees tenia la seva part,

amb quadres estadfstic,s dell grans indicadors economics per als paisos mes significatius i per als totals

continentals, scguits de projcccions it Ilarg termini -set ant's-yue donada la inestabilitat prevalent en molts

d'aquells paisos eat donava ell orals de cap yue son de suposar.

Malgrat el paral-lelisme evident entre la mesa nova feina i (anterior, el seu plantejament general i

sohretot I'amhient de trehall eren molt diterents. A Nova York trehallavem per a una Direcci6 smolt mes

poderosa Pero tanthe molt mes distant i impersonal, i amh menys possihilitats per tant d'explicar i matisar

de viva veu les impressions i reaccions prupies i, en consequencia, amh mes necessitat de deixar hen clar

en ell infornres el que es volia dir, tasca tan mes diticil d'altra handa quart aquests havien d'Csser ne-

cessari.nncnl Hies carts, car cis yui havien de Ilegir-los havien do considerar tambe tot el yuc passava en

ell altres racons del min. Trimestralment feiem una presentaci6 Formal al Connell d'Adntinisiraciu de I'cm-

presa, yuc es reunia diariament i seguia de prop totes les operacions. on despres d'explicar amh les grafi-

yues corresponents el que passava en una visio general, se'ns encarregaven estudis especifics sohre algun

pals, indtistria o activitat econbmica determinada, en el clue volien yue ens concentressim particularment.

Ayuella darrera part era sovint la niCs interessant de la feina, no tan sots pets contactes directes que

Iligavem amh dirigents politics i economics destacats (leis diferents paisos -per al qual em resultaven enor-

ntement utils Ies connexions ja estahlertes per les companyies afiliades locals- sin6 tambc i en especial

per les oportunitats clue tenia de coneixer mes it tins la situaci6 real de la gent i la gcografta de nwltes

arees, yue generalment queden al marge dell circuits acostumats en que es mouen ell participants en Ies

grans reunions intern actonals i els viatges officials. Entre aquestes, i molt particularment, recordo per exem-

pie Lill viatge que m'impressiona moltissim al nord-est del Brasil, I'enorme zona inhospita anomenada amh

propictat ,sertao» i anih problemes angoixosos coin no n'he trohat en altres halides. Vaig anar-hi it sug-

geriment de Cello Furtado, un brillant economista brasiler que Ilavors fruia d'un gran prestigi, doctoral en

la Univcrsitat de Yale. coronel retirat de I'excrcit, activista d'esquerra reconegut i promotor de la SUDE-

NE (La Supcrintendencia per al Desenvolupantent del Nord-Est). Vaig instal-larme it Recife per uns dies,
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I des d'alli ferem dicersex excursions a irrces pohrissimcs i molt poc hahitades, perm on eis pots camperols

que s'hi mantenien Iluitaven per la sobrevivencia en unes conditions increiblement hostils.

Novament per taut vaig fer a Nova York una altra experiencia de Its multiples maneres en que es pot

trehallar en cl camp de la informacib economica, segons eis requeriments de qui ha d'utilitiar-la i el grau

de confian4a clue qui la facilita aconsegueix guanyar-se del qui la demana. Dora uns trey anys I fou la dl-

tima en terres americanes, car amb la meva muller haviem decidit que voliem tornar a Catalunya abans

que les nostres filler fossin ja massa grans per a adaptar-s'hi he. Vaig deixar doncs un camp eonegut i una

teina interessant i estable, per a correr I'aventura del return, i amb ell experimentar encara noves maneres

de trehallar en aquesta handa de ('Atlantic.

Despres d'una curta i inconelusiva etapa a Madrid, vaig aterrar al Servei d'Estudis del Banc Urquijo

a Barcelona. on tenia una vella amistat amh el seu fundador i director, el malaguanyat amic Ramon Trias.

Aquella institucir fou prou coneguda per tots eis economistes de Catalunya per la seva creativitat i inte-

gritat per a que jo pugui fer-ne cap mena de presentacio, pero de totes maneres resumire unes quantes re-

ferencies que hi feu Albert Bassols, en un article que escrigue amb motiu de la celebraciri del 23 aniver-

sari del servci.

Comentava Bassols que en eis anys seixanta i primers dels setanta havia existit a Catalunya un oasi

per a professionals i estudiants d'economia, on es realitzaven estudis que eren evidentment necessaris pero

que ningu no emprenia. En conjunt caleulava que en eis seus quinze anys Ilargs d'existencia efectiva ha-

vien trehallat en alguna forma en aquell centre un parell de centenary d'estudiosos de les ciencies socials,

molts dell quals ocupen actualment positions d'aita responsabilitat en eis nostres medic economics, finan-

cers o politics. Entre les caracteristiques mes sobresortints d'aquell Servei, subratlla la seva ohertura en-

vers tothom i sense distincions ideologiques, que el converti en un veritable refugi per a economistes deni-

crates; la introduccib de novetats metodologiques importants en la elahoracio dell estudis, com fou la for-

nwcio de grups pilots assessors de professionals i empresaris experimentats; i f'interes profund que va

demostrar des del primer moment pels ferries d'economia regional. que mes tard havien de resuitar tan utils

per a 1'estructuracio i gestic de la nostra autonomia, pets quadres humans que havia format.

Per a no i'anihada a I'Urquijo -o I'« Urquix» com I'anomenavem sovint-, en 1969, fou al mateix temps

una oportunitat inapreciable i un desafiament serios. Fins flavors, i com ja hem vist. jo havia trehallat sem-

pre en positions de <staif, d'assessor, amb molta independencia, for4a influencia, pero cap responsabili-

tat executiva. Allo resultava en gran part del let que havia pertanegut sempre a organitzacions grans i molt

estructurades perb amh terra resistencia a les innovations, on jo podia jugar facilmrnt el jot de I'investi-

sador inquiet que trenca ruotlles establerts i encen espurnes de dubte en cis dirigents, per tal de fer-los-hi

considerar accions alternatives a les usuals; pero ara em trohava en canvi envoltat de gent taut o mes in-

quieta quc jo nuueix, eis esfor4os dispersos dell quals calia endegar per a una actuaci6 clicient. El pro-

hlenia era sends perquc Ramon Trias, el cervell indiscutit del Servei i motor de tot el que empreniem, era

enormement imaginatiu perb writhe molt inquiet i no tenia generalment temps ni vocaci6 per a parar-se

amh details, amt) el clue jo vaig anar-me trohant sense adornar-nme'n en aquella feina necessaria de coor-

dinaci6, per a que el Servei ants endavant sense problemes excessius.

Fins a cert punt potser es podria dir que aquella nova responsabilitat meva ja no era estrictament de

recerca i informacid, com ho havien estat les d'abans. Disposavem en efecte d'excel•lents professionals en

el camp tecnic i cientific amh que podiem comptar, encap4alats per Antoni Montserrat i altres col-labora-

dors, que concixien tots cis Gamins i viaranys per a obtenir les Jades i opinions que Tessin falta, i per taut

poc havia de fer jo en aquest aspecte. Si calia pet-6 polar en sulfa tot el material produit per autors diver-

sos i en alguns casos antagonics, el que requeria sovint molta discussio i elaboracio, a fi que les nostres

publications i activitats tinguessin una coherencia que les fes valides i per taut realment intormatives. En

consequencia, considero sense falsa modestia que la meva contribucio a clue aquell aparell d'investigaci6

que era el Servei, funciones degudament i resultCs en una trentena de publications d'alta qualitat, fou tam-

he una manera de scguir trehallant amb eis objectius de sempre, d'informar sobre les realitats i propostes

economiques.

I ja que he parlat de les nostres publications, em detindre un instant i com a mostra en una en la quc

vaig tenir 1' avinentesa d'intervenir molt directament. Em refereixo, es clar, a ,El petroleo en Cataluna: ana-

lisis econornico», en la qual Ia meva experiencia previa feu que m ' hi sentis particularment interessat. Per-
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sonalment, i pel CI Lie has a list I cstudiat, estava tomen4ut que Si ,'in,tal lava una retineria a Catalunsa

cone s'estava Coll siderant, ajudaria a diversificar la nostra economia amb totes les activitats petroquirniques

quc en resultarien. ('rein pert en canvi que caldria allunyar-la el mes possible dels grans centres urhans,

pcls prohlemes que inesitabiement comportaria quant a aigua i medi ambient. Amb sorpresa mesa, el te-

rra va prendre de seguida un caire enverinat d'interessos contraposats per part d'alguns dels mentbres del

grup d'assessors disgustats pets nostres estor4os de tractar d'esser el mes objectius possible, cis quals ens

acusaren antb insistencia d'esser contraris a la localitzacto de la refineria a Tarragona, corn linalment de-

cidiren les autoritats ,overnamentals it Madrid. Crec en tot cas que ferem una tasca imprescindihle de re-

cerca i informaci6 for4a representativa de la Iuncionalitat i incidencia del Servei malgrat I'ambient tancat

i enrarit en quc hasiem de moure'ns en aquells anys dificils.

M'he detingut especialment en aquella puhlicaci6 per la rah esmentada i perque les discussions ai voi-

tant de I'estudi tra,scendiren Ics arees acosturnades de professionals i empresaris I arriharen fins at public

general Cosa gees Iregiient en aquella epoca, pet-6 situations semblants es donaren tamhe en molts altres

casos, el que indica quc el Servei airejava en alguna forma projectes i problemes que d'altra manera ha-

guessin quedat niarginat.s per maraca d'intormaci6. Aixi per exemple, entre d'altres publicacions importants

en Ies quc vaig vivre processor semblants, suit mencionar "La oterta de servicios colectivos en Cataluna»,

en quatre soiunts, que dirigf Pere Puig i que entry de pie it estudiar aquell terra, flavors tan pot debatut

Pero tent punyent com a resuitat de la immigracio massiva que ens estava arribant; o be cis diferents es-

tudis referents al probiema de l'aigua, corn ((El agua recurso natural excaso o "Control de la poluciOn y

descentralizaci6n», que es referia concretament at riu Tordera, i en cis que trebailaren entre altres Ramon

Romaguera I Josep Verges. I no m'allargare amb altres titois perque crec que amb aquests exemples n'hi

ha pron. ('al peru ategir ahans d'acabar aquest breu resurn. que cis resuitats de Ies activitats del Servei no

apareixien solarnent a traves de publicacions sing que promoguerem tamhc importants reunions, con-

fercncies i serninaris, el que era possihlement la millor manera d'arribar a un public mes ample en cis di-

versos camps.

Algunes d'elles tingueren relacio directa amb publicacions de les que ja he pariat. Em retereixo per

c.xentple at «Sirnposi International sobre Fonts d'Energia i Desensoluparnent on estudiarem tant les fonts

tradicionals com les alternatives amb tecnics catalans i de fora; i a la «Reuni6 sobre Desenvoiupament

Economic i Medi Ambient)), on passarem revista it la situaci6 prevalent i a les actuations dotes a terme en

diterents paisos. D'altra handa cal recordar tambe la ,Primera Reunio General de Serveis d'Estudis Econb-

ntics», feta a Madrid en 1973; i les <,Reunions Internationals de Localitzaci6 Econbmica i Desenvolupa-

ment Regional, terra al que Ranson Trias es sentia tan Iligat.

*

A finals de ]'any 1977 em sorprengue la noticia del meu nomenament de Conseller d'Ensenyament i

Cuitura de la Generalitat. A partir d'aqueil moment vaig entrar de pie en ei camp de I'educaci6 i molt par-

ticuiarmcnt en el referent a I'ensenyament del catala a I'escola, en detriment, cs clar. de la mesa atenci6

als temes de politica economica. Despres vaig esser suit anys al Senat i ara soc a la Comissi6 America i

Catalunya. 1992, ocupant-me de les relations amb el nou moll, tasca que m'es particularment grata per for-

macio i per vocacio. En totes aquestes leines he utilitzat sempre, naturaiment, la informaci6 economica ca-

da dia mcs fiable i extensa, provinent deis qui segueixen actius en tasques de recerca i difusi6. Puc testi-

moniar per tant corn a usuari el que s'ha avan4at en aquest terreny des de que jo vaig comen4ar a trehallar

at Banc ('entral de Vene4uela, i fins i tot des de I'epoca, tan creativa, del Servei d'Estudis del Banc Ur-

quip. Jo pet-6, i tom ja he dit, no soc ara mes que un observador d'aquest progres i no em queda per tant

mes per dir que felicitar-vos it tots per l'ohra que esteu Pent, i encoratjar-vos a prosseguir-la amb persistcncia

i tenacitat.

75


