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Defensa dels mèrits del senyor Josep Lluís Sureda i Carrión 

 

Tenc l’honor de fer de padrí d’un mestre d’economistes, d’un acadèmic amb una vida 
professional fascinant, d’un home senzill i modest. D’un savi en el terreny de la nostra 
disciplina. Un científic social malauradament poc conegut a les Balears, però per 
fortuna cada cop més reconegut arreu, recentment a les nostres Illes, on va néixer. 

Josep Lluís Sureda, nat a Palma el 1923, es llicencià en Dret a la Universitat de 
Barcelona el 1943. Accedí a la Càtedra d’Economia Política i Hisenda Pública de la 
Facultat de Dret de la UB en uns moments obscurs i poc proclius per a canvis, per 
petits que fossin, a l’esfera acadèmica. No obstant això, una d’aquestes 
transformacions, vital per a la formació intel·lectual del país, fou l’impuls que Sureda 
donà a la creació d’una nova facultat, d’un centre clau de formació superior: la 
Facultat de Ciències Econòmiques de la UB, de la qual fou inspirador i propulsor. Aquí, 
la seva preocupació fou fitxar gent nova, amb visions diferents, que, en el decurs del 
temps, s’han revelat com a fonamentals per a l’educació econòmica de moltes 
generacions.  

En aquest sentit, a les il·lustratives memòries del professor Fabià Estapé, les 
referències que fa el càustic autor al nostre economista no poden ser més 
afalagadores. Estapé, home poc donat a les paraules buides, parla de Sureda, 
afectuosament, com «el mestre Sureda», un home cabal que aplanà la trajectòria 
personal i acadèmica de gent que, un temps, fou maltractada injustament. Pens, per 
exemple, en el professor Jordi Nadal i Oller, gran mestre d’historiadors econòmics, 
professor estricte i savi que tant ha influït en la nostra formació i en les nostres 
perspectives d’investigació. Sense el suport incondicional de Sureda, en aquells anys 
pioners, figures com Nadal, Estapé, Josep Fontana i tants d’altres, ben segur que 
haurien tingut entrebancs més grans que els que ja tingueren en una de les etapes 
més fosques per a la vida universitària. Aquest mestratge suredià fou paral·lel amb els 
d’altres homenots del seu moment: Joan Sardà i Dexeus i Jaume Vicens i Vives, figures 
imprescindibles per entendre correctament el gran canvi en l’economia espanyola i en 
la docència i investigació de la disciplina, dues figures que, igual que Sureda, 
conrearen la Història Econòmica com a laboratori essencial per obtenir diagnosis més 
cabals en el panorama socioeconòmic.  

La gestió de Sureda i Carrión al front de la UB cristal·litzà en el seu càrrec com a 
vicerector, una tasca que desenvolupà amb solvència, posant a l’abast de l’activitat 
pública bona part dels coneixements que, de mica en mica, anà congriant a l’àmbit de 
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l’Administració privada. En aquest aspecte, vull tan sols subratllar la seva tasca 
fonamental en l’afer Barcelona Traction, un procés juridicoeconòmic que ha marcat 
una fita en el món de les transaccions empresarials, assessorant en tot el plet el 
financer Joan March i Ordinas i assolint un resultat que cal qualificar, des del punt de 
vista tècnic, com a espectacular. El nostre economista, en converses privades, parla 
d’això sempre amb modèstia i gran discreció, tot traient-se una importància personal 
que, sens dubte, va tenir en el decurs de tot el procés. 

En efecte, March, del qual sempre destacam la vessant més tèrbola i controvertida, 
que fou, però, un empresari important a Europa, cercà en el món de l’economia i de la 
jurisprudència gent preparada, al marge de la seva ideologia i dels seus 
plantejaments, per acarar les seves escomeses. Actuà com un empresari solvent, i sé 
que aquesta afirmació pot semblar heterodoxa i, per alguns, poc correcta; però un fet 
que ho demostra fou, precisament, comptar amb el concurs de Sureda per a les seves 
estratègies en un cas que donà la volta al món, i que tingué, ves per on, sengles 
protagonistes mallorquins: un empresari de volada, March, i un catedràtic expert en 
Dret financer, Sureda. Un tàndem que el financer illenc repetiria en altres ocasions: 
l’assessorament d’un altre gran mallorquí, Joan Mascaró, també honoris causa de la 
nostra universitat, és un dels actius cabdals de la figura de Joan March. Un treball 
recent de la professora Mercedes Cabrera sobre la figura de March, publicat fa molt 
pocs anys, una biografia que emfasitza sobretot la vessant empresarial de March 
sense eludir altres passatges més coneguts, subratlla el paper de Sureda i el qualifica 
com a transcendental per a la consecució del tema de la Barcelona Traction. 

El pas de Sureda per altres comeses ha estat, igualment, determinant. Fou 
vicepresident de la Comissió de Traspassos Estat-Generalitat el 1978, president de 
Caixa de Catalunya entre 1982 i 1984, i conseller del Banc d’Espanya entre 1985 i 
1994, entre d’altres ocupacions que compartia amb la seva funció essencial com a 
mestre de futurs economistes i experts en Dret financer. L’acadèmic no negligí, per 
tant, la possibilitat de treballar en àmbits més netament polítics, fent pràctics els 
enunciats precisos de la seva càtedra: Economia Política, una perspectiva evident de 
ciència social que ultrapassa el treball emmirallat del despatx i de l’aula. Una 
pretensió de servei públic, tan poc considerat avui en dia en molts cenacles.  

La preocupació i l’ocupació de Sureda per la Història Econòmica han estat constants, 
com deia abans, cosa que tot economista de raça no hauria d’oblidar mai. Les seves 
contribucions a aquesta temàtica, publicades a la revista Anales de Economía, en el 
decurs dels anys 1940, en són una prova fefaent. Els treballs sobre la marina 
mallorquina dels segles XVIII i XIX; o quant a la hisenda castellana del segle XVII, on 
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aspectes de caire macroeconòmic es compendien amb reflexiones pregones sobre 
pensament econòmic, en constitueixen altres mostres eloqüents. Però, endemés, les 
seves recerques s’han concentrat en els problemes de la tresoreria i de les finances de 
les economies públiques i en les exposicions, clares i valentes, de les actuacions 
desplegades en el ja esmentat cas de Barcelona Traction. Fruit d’això són sengles 
llibres, un publicat el 1959, en el fragor del cas, fet que demostra el grau de 
compromís i complicitat del nostre autor amb l’economia del moment. L’altre ha vist 
la llum fa pocs mesos: Fantasía y realidad en el expolio de Barcelona Traction: apunte 
para una biografía de Juan March Ordinas, un detallat treball que tracta d’aportar llum 
a aquest cas entremaliat. Fixau-vos: del segle XVII al XX, d’un passat del qual cal 
aprendre molt a un present convuls, les preocupacions de l’economista foren dispars, 
però conseqüents: els fets analitzats de la Història Econòmica, per pretèrits que 
siguin, contribueixen a entendre una actualitat crucial, tal com demostraren figures 
senyeres i ineludibles del pensament econòmic, des d’Adam Smith fins a Keynes, 
passant per Jevons, Marshall i Schumpeter. Obrir les finestres de les aules a l’exterior i 
copsar el que succeeix a l’entorn no implica «polititzar» el professor, sinó que, 
simplement, es faci partícip d’una realitat que el marca, que el determina, que el 
sufraga. Sureda fa part d’aquesta visió de l’economista arrelat a la docència, a la 
recerca. Però també a la societat. 

Els reconeixements a aquesta trajectòria, que tot just he telegrafiat, han estat tardans, 
però efectius. Sureda és Creu de Sant Jordi de la Generalitat el 2004; i el 2011, a 
instàncies de qui us parla, aleshores conseller d’Economia i Hisenda del Govern de les 
Illes Balears, fou nomenat Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears. Us confés 
que per a mi, i ho dic ben sincerament, fou un dels instants millors en la meva dura 
experiència, a l’epicentre de la Gran Recessió, com a responsable de l’economia i de 
les finances de la Comunitat.  

Pens que l’atorgament del doctorat honoris causa a un ja eminent doctor fa justícia a 
tota una vida de treball científic i de connexió de la vida acadèmica amb la vida 
política, amb la vida pública. L’economista ha de treballar per aconseguir el benestar 
de la població, objecte central del seu estudi. Consider que Josep Lluís Sureda i 
Carrión ho ha fet amb escreix. Per tant, avui és un dia feliç per a l’àrea d’Història 
Econòmica del Departament d’Economia Aplicada de la nostra facultat. Agraesc al 
meu departament, al Deganat i al Rectorat la seva total complicitat en aquesta 
proposta. És un encert dels proponents i del Consell de Govern d’aquesta universitat. 
Perquè és un honor –i aquest és més nostre que no pas del guardonat– gaudir del 
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professor Sureda com a membre del nostre claustre, el de la Universitat de les illes 
que el veieren néixer fa ara 93 anys. 

Felicitats a tothom, i moltes gràcies. 

 

Carles Manera 


