Comentaris sobre la realització de la bibliografia
Poc abans del seu assassinat, Ernest Lluch comentava amb orgull que havia depassat
llargament el centenar de citacions en el Catàleg col·lectiu de les universitats de
Catalunya (CCUC) i en feia menció com annexa al seu “curriculum vitae”.Aquest
catàleg col·lectiu en recull ara 168. La present bibliografia d’Ernest Lluch supera les
2.000 citacions, per que inclou, a més dels treballs científics ja repertoriats i d’altres
que s’han anat trobant, una elevadíssima xifra de les seves col·laboracions a la
premsa.
A començaments de 2001, Eugeni Giral va iniciar els treballs de confecció de la
bibliografia d’Ernest Lluch. En el CCUC les xifres ja havien pujat fins a 125 citacions
corresponents a monografies i articles en revistes acadèmiques. Es van afegir en
primer lloc, les dades que constaven a l’ISBN (14 citacions); a l’ISOC del CSIC (68
citacions); i a les del Catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias
Españolas (REBIUN) (202 citacions). Sobre aquesta base, i creuant i confrontant les
referències, es confegí una llista única, i es va iniciar la tasca de localització i
reproducció fotocopiada de totes les peces. Els resultats més positius s’obtingueren en
les següents biblioteques:
– Biblioteca de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat de Barcelona, on Lluch era professor i on havia lliurat personalment bona
part dels seus treballs científics i de les seves separates.
– Biblioteca de Ciències Socials “Gregori Mayans” de la Universitat de València,
on són avui els materials que de manera semblant Ernest Lluch va lliurar a la
Biblioteca de la Facultat de Ciències Econòmiques d’aquesta universitat.
– Koldo Mitxelena Kulturunea, a Donosti.
Es feren també visites per a localitzar materials i reproduir-los a:
– Arxiu Municipal d’Olot
– Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès
– Biblioteca de l’Institut Municipal d’Història de Barcelona
– Biblioteca del Centre de Lectura (Reus)
– Biblioteca del Col·legi d’Arquitectes (Barcelona)
– Biblioteca del Ministerio de Sanidad y Consumo (Madrid)
– Biblioteca Municipal (Donosti)
– Biblioteca Nacional (Madrid)
– Biblioteca Nacional de Catalunya (Barcelona)
– Biblioteca Valenciana
El resultat en aquests deu centres resultà molt útil i interessant, si bé menys abundant
que en les biblioteques citades en primer lloc.
Una primera versió de la bibliografia d’Ernest Lluch feta per Eugeni Giral fou lliurada a
la Revista econòmica de Catalunya, òrgan del Col·legi d’Economistes de Catalunya i
publicada en el seu número 42, del mes d’octubre, dins de les pàgines 116-122. La
redacció considerà necessari que se’n publiques una versió abreujada. L’article dóna
molta informació sobre la tasca publicística de l’Ernest Lluch. La versió original –més
extensa– va penjar-se a la pàgina web de la Fundació Ernest Lluch a finals de 2001, a
fi de facilitar la feina dels estudiosos de la seva obra. En paral·lel, a València, Vicent
Llombart, amb l’ajut de Salvador Almenar i Vicent Soler, també és proposava redactar
una bibliografia el més amplia possible. I poc temps més tard els serveis de la
Universitat d’Alacant van preparar-ne una altre en ocasió de l’exposició que varen fer
en record d’Ernest Lluch l’any 2002. I encara, des de Girona, Lluís Maria de Puig va
iniciar un altre repertori dels treballs d’Ernest Lluch. L’aleshores responsable del

Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre
Ernest Lluch, Joan Trullén, va encarregar a Núria Comas la redacció d’una bibliografia
que recollís i unifiqués totes aquestes iniciatives. La Fundació Ernest Lluch, des del
moment de la seva constitució es va proposar ajudar a que la recollida de materials
escrits d’Ernest Lluch, abastés també els articles a la premsa, per tal que fos el més
exhaustiva possible. Núria Comas va buidar El Correo catalán, Tele/eXprés, i va
sistematitzar les col·laboracions a La Vanguardia, obtingudes amb l’ajut de Lluís Foix.
Eugeni Giral va buidar Serra d’or, Promos, Espanya económica, Destino, Presència,
Cambio 16, L’Avenç, Punt diari, El Diario vasco, a més de moltes de les
col·laboracions a premsa local o política, El País i Cinco días, aquests dos darrers
ajudat per Francisco Vilariño. Rosa Masagué i els propis serveis de El Periódico de
Catalunya han facilitat la informació necessària per tenir notícia de les col·laboracions
en l’esmentat diari. Un cop recollida tota la bibliografia també Eugeni Giral ha realitzat
els índexs del treball. Els serveis de l’ Hemeroteca Municipal de Barcelona, i de l’
Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona han facilitat les
comprovacions i reproduccions de tots els materials. La tasca final de tenir cura de la
comprovació de totes les citacions l’ha feta Cristina Aguiriano.

