
Paraules d'introducci6 a l'acte del president de la secci6

Josep M. Muntaner i Pascual

Molt honorable senyor president de la Generalitat de Catalunya, il-lustrissims
senyors president i secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, Sr. delegat de
I'Institut a la Societat, honorables senyors Consellers, benvolguts membres de la
Societat, senyores i senyors.

Celebrem avui l'acte solemne d'obertura del curs academic de la Seccio
d'Economia de la Societat Catalana d'Estudis Juridics, Economics i Socials, filial de
l'Institut d'Estudis Catalans. I aixo, que ja habitualment es una satisfaccio per a
nosaltres, encara ho es mes, en el dia d'avui, per dues raons, que em plau ara
d'exposar-vos.

La primera rao es el fet que l'obertura que estem celebrant expressa la con.solidaci(i
de la tu.sca que la nostra Societat ha anal feat, amb continuitat, des de l'any 1977, quan
reemprenguerem les activitats que foren iniciades dins l'Institut d'Estudis Catalans
l'any 1951. Han estat per a nosaltres set anys de treball academic intens, en proporcio
a la dimensio i a les possibilitats de la nostra Societat. La nostra satisfaccio maxima ha
estat I'afiliacio al llarg d'aquest periode dels mes il-lustres dels economistes de llengua
catalana i el creixement continuat dels membres de la nostra Societat.

Distingits professionals han honorat la nostra tribuna, tant als actes d'obertura
com als "Meetings" anuals que hem anat fent. Aixi, el Dr. Joan Sarda i Dexeus, el
Dr. Ramon Trias i Fargas, el Dr. Jordi Nadal i Olle, el Dr. Josep M. Bricall i Masip, el
Dr. Joan Hortala i Arau. Les dissertacions que hem organitzat han estat fetes per un
nombre important dell economistes autors de recerques o d'estudis economics
darrerament publicats. 1, especialment, vull esmentar les sessions sobre els darrers
desenvolupaments mundials de la ciencia economica, que han servit per a que
professors com els Drs. Alexandre Pedros i Abello i Antoni Serra i Ramoneda, entre
d'altres, ens hagin fet Ilurs exposicions tan il•lustratives.

L'elene dels nostres membres, aquest cumul d'actes, i la seva publicacio en els
anuaris que fins ara hem editat, representen. doncs, la consolidacio d'una tasca
il-lusionada. Consolidacio que, com he dit, constitueix la primera rao de satisfaccio
que vull fer constar en 1'acte solemne que avui ens aplega aci.

Pero, abans de cloure aquest primer punt, permeteu-me senyor President,
senyores i senyors, que en subratlli un aspecte significatiu, que abans he esmentat de
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passada. I es el fet que I'any 1977 reemprenguercm una uctiritui quc.Ia s'havia iniciut

/'u»v /95/, quan I'Institut d'Estudis Catalans funds aquesta Societat filial, als anys

cinquanta; anys negres de Catalunya, aplicant en paraules l'expressio plastica que el,

per a mi tan estimat, artista Joan Miro feu per les seves litografies de la Barcelona de

la postguerra. En aquells anys, doncs, un grup nombros de professionals i

d'estudiosos de les ciencies socials es posaren at costat de l'Institut i encetaren uns

debats sobre temes economics, socials i juridics de Catalunya, quan fer-ho, era

perillos i quan, parlar del futur de la nostra Patria, ens era vetat.
He d'excusar-me que no us citi ara aquells economistes, juristes i sociolegs

nacionalistes, que col-laboraren academicament amb l'Institut. Nomes us vull dir que

avui tots ells tenen un pes considerable a la nostra societat i que alguns dells son

membres destacats de la politica de la Catalunya d'ara. La Junta que presideixo va
voler homenatjar la seva tasca i el valor de llur aportacio a la nostra historia
academica. I aixi ho ferem el curs passat, en un acte emotiu que, per part dell
fundadors, personalitzarem en el senyor Salvador Millet i Bel, primer president que
fou de la seccio d'economia, i avui tambe present entre nosaltres.

Per tot aixo, em plau molt de recordar, avui i aci a l'lnstitut, en aquesta casa de
ciencia, que un dels membres actius d'aquella primera societat fou factual president
de la Generalitat de Catalunya, senyor Jordi Pujol. La seva presencia entre nosaltres
curulla, doncs, el primer motiu de la meva satisfaccio. En acceptar de parlar-nos en
aquest acte solemne que celebrem, fa tambe d'enllac• historic amb aquclla primera
ctapu do lei no.sira Societal, la d'aquells temps de resistencia i alhora de voluntat de
futur.

El segon motiu de satisfaccio que vull expresser, en obrir el present curs
academic, es que l'autonornia de Cutalun.va hu cntral ja en la seva .scgona Icgisluturu,
amb la qual cosa ja comencem a tenir una perpectiva que podriem denominar
"llarga". Dic "Ilarga" entre cometes, perque aquesta qualificacio no coincideix amb la
terminologia economica sobre els periodes temporals. Pero ho podem acceptar si
pensem que la historia contemporania de Catalunya no ens ha permes de fruir de
continuitat. Les illusions dels catalans ban estat repetidament estroncades. 1, aixi,
poder avancar mes enlla d'una legislatura, tot albirant les possibilitats que ens ofereix
un segon periode, es una base important d'esperances.

Una base d'esperances, perque I'economia de Catalunya to nombrosos
problemes, alguns de conjunturals, d'altres d'estructurals; perque les perspectives son
incertes en molts casos; perque encara no s'han resolt els mecanismes de financament
de I'autonomia; perque, per a 1'empenta dels catalans cal punts de referencia clars,
accions de sosteniment adients i politiques coherents.

Els catalans hem Iluitat perque la nostra autonomia sigui una eina de futur i de
prosperitat. La Generalitat de Catalunya es el nostre organisme representatiu, el qual
to aquesta carrega potencial d'energia i d'esperanc a de futur.

Senyor President, senyores i senyors, e/s economistes catalan.s crcicm que el
moment es crucial, perque l'economia de Catalunya passa per uns temps molt dificils i
perque la Generalitat de Catalunya comenca a tenir consistencia, malgrat les molter
trabes que hi ha en el seu cami. Per aixo es una gran satisfaccio per la nostra Societat
poder sentir avui les reflexions del president de la Generalitat sobre 1'economia de
Catalunya.

Abans de concloure aquesta introduccio a t'acte. permeteu-me de fer-vos una
consideracio final. Una vegada, davant la pregunta de "que es I'economia?", un
economists destacat, Jacob Viner, respongue, no se si cinicament o sorneguera, que
" 1'economia es alto que fan els economistes".
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Ias intents de definir que es I ' economia han estat nomhrosissims i potser cap
definicio no ha estat prou encertada per satisfer a tothom. Pero el que ningu no
discuteix es que 1'economia es una ciencia social, es a dir , una ciencia que tracta sobre
una de les activitats dels homes i sobre un aspecte de Ilurs relacions. I sabem que a
tota activitat social li cal la comunicacio . Com mes oberta sigui la comunicacio
economica , com mes sovintejada sigui. com mes directa arribi a esser, millors seran
els resultats economics que es poden esperar en una societat.

Avui molt especialment, la politica condiciona i acompanya intensament
I'economia . I, per sort per a nosaltres , una part relativament important d ' aquesta
politica , i de 1'administraci6 que se ' n deriva, es catalana . Per tant, les perspectives que
el govern de Catalunya to sobre la nostra economia , esdevenen logicament una de les
referencies centrals de 1'activitat economica a casa nostra.

Senyor President , senyores i senyors, es , doncs, una satisfaccio que, avui. en
aquest acte d'obertura del curs academic de la Societat Catalana d'Economia poguem
tenir aquesta comunicacio entre el govern catala i els economistes catalans; i tambe
per extensio, amb la societat catalana en general.

Senyor President , en nom de la Societat , i tambe en el meu propi , vull remerciar-
vos, molt cordialment , per aquesta dissertacio , que gentilment heu acceptat de fer-
nos, i que esperem amb el mes gran interes.
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