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Aquest és un llibre que fa justícia. Justícia a un dels grans prohoms de
l’Espanya del segle XIX, la memòria del qual s’havia pràcticament esborrat
durant tot el segle XX. Laureà Figuerola va morir al 1903 i, amb ell, a la seva
tomba van ser enterrats el seu pensament i les grans obres que va dur a
terme. Des de molt jove es va dedicar a la pedagogia, a l’advocacia i a la po-
lítica. I, sobretot, va ser un home d’acció, amb risc, fins i tot, en més d’una
ocasió, de la seva vida. Va afrontar les crítiques i les maledicències amb la
fortalesa que dóna tenir la consciència tranquil·la i saber que hom té raó.
Al llarg de les següents pàgines, el lector comprendrà perquè som tan ro-
tunds en aquestes afirmacions. Rescatar de l’oblit la memòria de Laureà 
Figuerola i donar-li la projecció pública, amb rigor i amplitud, ha estat una
feina que iniciaren, a finals de 1998, en el llindar de la substitució de la pes-
seta per l’euro, els nostres antecessors en dos dels càrrecs que avui osten-
tem, l’economista Francesc Cribillers Riera, alcalde de Calaf fins al juliol de
1999, i el professor Josep Jané Solà, president de la Societat Catalana 
d’Economia fins al maig de 2001, veritable impulsor i ànima de tot el pro-
jecte. Una esplèndida idea que, a més a més, ha comptat amb el recolza-
ment de l’Associació per a l’Organització d’Actes en Homenatge a Laureà
Figuerola, creada a posta per a l’ocasió. A continuació es recull el progra-
ma del cicle d’actes d’homenatge a l’il·lustre economista, intel·lectual i polí-
tic de Calaf que, amb motiu de la desaparició de la pesseta, tingué lloc els
darrers quatre mesos de l’any 2001, així com el comitè d’honor, patrocina-
dors, comissió organitzadora i membres de l’esmentada Associació.
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