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Lluís Barbé Duran (1939) 

És professor emèrit de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

A part d’uns quants textos acadèmics sobre pensament 

econòmic, ha publicat obres, amb noms i pseudònims 

variats, en diversos camps: La Biblia del Economista 

(divertimento de Manuel Teci Fares, 1972), Converses 

amb Fabian Estapé (entrevistes fetes amb la 

col·laboració de Dolors Bramon i Manuel Estapé, 1988), 

Bloomsburiana (recull de contes de John Cromartie, 

1994), La reina del País del Punt Volat de la El·la 

Geminada (conte nostrat de Clovis de Clermont, 1996), 

Retrat de família sobre fons de trèvols (novel·la 

històrica, Premi Sant Joan, 2001), Francis Ysidro 

Edgeworth. Crònica familiar (biografia, 2006). La seva 

recerca sobre els Edgeworth l’ha portat a descobrir una 

dona fascinant del segle XIX: Maria Francesca Theodora 

Eroles i Eroles. 

 

Conferència i 

Presentació del llibre  

a càrrec de l’autor 

Lluís Barbé 

Professor emèrit de la Fac. d’Economia i 

Empresa de la UAB 

 

                Presentació del llibre: 

             Mariquita Tennant  
                         (Lleida: Pagès Editors, 2017) 

                

Conferència: 

Edgeworth!  Història d’una  

 recerca compulsiva 

 
     



 

El 24 de novembre 
del 2005, l’alcalde 
de Windsor i 
Maidenhead 
(Anglaterra) va 
col·locar en una 
casa molt antiga del 
barri de Clewer una 
placa blava en 
honor d’una tal 
Mariquita Tennant, morta l’any 1860. 
La notícia no tindria més interès per a 
nosaltres sinó fos perquè aquesta 
senyora es deia de soltera Maria 
Francesca Eroles i Eroles i, per tant, 
era d’origen català.  

De fet, és l’única dona de totes les 
terres hispàniques que té una placa 
blava de reconeixement a la Gran 
Bretanya. Però qui era aquesta dona? 
D’on havia sortit? Quina vida havia 
tingut? Aquestes preguntes les respon 
Lluís Barbé després d’anys de recerca 
sobre l’exiliada família Eroles duta a 
terme a Irlanda, Anglaterra i Catalunya. 
Amb les dades obtingudes basteix una 
novel·la històrica apassionant, 
Mariquita Tennant, que ens permetrà 
copsar l’altra cara d’uns fets viscuts per 
refugiats catalans que palesen la 
conducta exemplar de la societat 
anglesa i del govern britànic d’ara fa 
quasi dos-cents anys. 

 

Sabíeu que Mariquita Tennant, 

la tieta d’Edgeworth, és l’única 

dona catalana que té una placa 

blava a la Gran Bretanya? 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemplars de la novel·la Mariquita 

Tennant en venda a la llibreria Abacus 

de la UAB (plaça cívica)  

 

 

 

Conferència:   

Edgeworth!  Història d’una 

recerca compulsiva 

  

 

 

 

 

I com a torna:  

      D’on surt la base teòrica de l’obra    
      de Keynes? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De com l’autor es va veure immers en 

la recerca a mesura que l’atrapava un 

seguit de coincidències inversemblants 

 


