
Descobrint Ernest Lluch 

REPORTER: Bon dia, ets el nét de l'Ernest Lluch, Josep Lluch, m’equivoco? 

JOSEP LLUCH: Efectivament, sóc jo! 

REPORTER: Mira, jo sóc Pep Rovira encarregat del diari de l’institut Ernest Lluch i 

m’agradaria fer-te unes preguntes sobre el teu avi . A què es dedicava abans de fer política? 

JOSEP LLUCH: Abans de ser polític, va ser professor i alumne a la vegada. 

REPORTER: Què vols dir que va ser a la vegada professor i alumne? 

JOSEP LLUCH: [Riu] L'Ernest sempre deia que allò que l’atreia de ser professor era el fet de 

ser alumne a la vegada perquè sempre estava aprenent. Per al meu avi, un professor ha 

d'estar aprenent contínuament perquè si no els alumnes arribaria un moment que el 

passarien. A més a més, deia que un ensenyament no havia de ser gaire pautat, perquè si 

no és engrescador pot matar la gent. 

REPORTER: Va exercir de professor universitari, oi? 

JOSEP LLUCH: Impartia classes d'Economia a la Universitat de Barcelona i també a la de 

València. 

REPORTER: Recordes algunes frases característiques d'ell, en referència a l'Economia? 

JOSEP LLUCH: Si, me'n recordo d'una que diu que el treballador més explotat és el que no 

té feina. 

REPORTER: A part de l'Economia tenia alguna altra afició, per dir-ho de alguna manera? 

JOSEP LLUCH: Sí. El meu avi era una persona molt completa i estava molt interessat per 

l'esport, la música i la lectura. 

REPORTER: Ara, entrem en el tema polític. A quin partit va militar? I quina va ser la seva 

màxima responsabilitat? 

JOSEP LLUCH: Al PSOE, i va arribar a ser ministre de Sanitat i Consum. De fet, va ser el 

màxim encarregat d'establir les bases legals de l'atenció sanitària per a tothom. 



REPORTER: Em podries dir alguna frase seva en referència a la dictadura i a la 

democràcia? 

JOSEP LLUCH: Sí, te'n diré dues: la primera diu que la superioritat moral dels demòcrates 

consisteix a tractar els altres amb armes, com la tolerància, la justícia, els drets humans. La 

segona diu que és més fàcil mantenir un sistema sense cap llibertat que amb una mica de 

llibertat. 

REPORTER: Voldries destacar alguna cosa més? 

JOSEP LLUCH: Sí, dir que va lluitar molt per aconseguir la pau amb ETA, grup terrorista que 

després el va assassinar. I que ell defensava la idea d'una Espanya federal i així ho va 

expressar al Congrés dels Diputats. 

REPORTER: Per acabar, quin era per ell el millor invent? 

Josep: Per ell era “la llum de ministre” que li permetia llegir i aprendre mentre anava en cotxe. 

REPORTER: Bé, això és tot, moltes gràcies i fins una altra. 

JOSEP LLUCH: Gràcies a vosaltres.  

 

Carles Graell Hernández 
 



ERNEST LLUCH I MARTÍN 

 

Ernest Lluch va néixer el 21 de gener de l’any 1937 a Vilassar de Mar i va morir 

assassinat per ETA el dia 21 de novembre de l’any 2000. Durant els seus 63 

anys de vida va fer moltes coses. 

Sent professor ajudant de la Universitat de Barcelona, va ser detingut en 

diverses ocasions i també expulsat de la Universitat per les seves activitats 

antifranquistes. L’any 1977 va ser escollit Diputat en les eleccions de “Cortes 

Constituyentes” com a cap de la llista dels Socialistes de Catalunya a Girona. 

Cinc anys després, va ser nomenat per Felipe González Ministre de Sanitat i 

Consum en el primer govern socialista. Se’l considera pare intel·lectual de la 

Llei General de Sanitat de 1984. L’any 1986 es va retirar del primer pla polític. 

El seu últim càrrec va ser el de Rector de la Universitat Internacional Menéndez 

Pelayo a Santander. Durant aquells anys de política va casar-se amb Dolors 

Bramon, amb qui va tenir tres filles: Eulàlia, Rosa i Mireia. També va escriure 

moltes obres.  

Ernest Lluch va destacar com a defensor del diàleg i pel fet de ser partidari 

d’establir ponts com a  instrument per aconseguir el respecte als drets humans i 

la pacificació d’Euskadi. Segons una confessió de la banda terrorista  ETA, 

aquest va ser un fet determinant per ser escollit com a víctima. El 21 de 

novembre de l’any 2000, va ser assassinat  per ETA. Després de la seva mort, 

moltes persones i institucions han reconegut la seva figura i s’ha posat el seu 

nom a molts edificis públics i indrets com a homenatge a la seva persona i amb 

l’objectiu de donar a conèixer les seves idees. 

                                                                                             Andrea Martínez Gili 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                  



Ernest Lluch 

He preguntat als meus pares si sabien alguna cosa sobre Ernest Lluch i el que més 

recordaven era la gran manifestació que hi va haver quan va ser assassinat per ETA. 

Diuen que allà era ple de gent emprenyada perquè Ernest Lluch sempre va treballar per la 

pau a través del diàleg per aconseguir respecte pels drets humans. Ernest Lluch va fer la 

carrera de ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona, tot i que també va 

estudiar història de les Doctrines Econòmiques a la Universitat de la Sorbona, a París. 

Uns anys després va ser portaveu dels socialistes catalans al Congrés de diputats i el 

1982 el van anomenar ministre de sanitat i consum, fins el 1986. 

      

  

 

Joana Llopis Bartomeus 

Curs: 2015-2016 

Institut Ernest Lluch 



ERNEST LLUCH 

 

 

L’Ernest Lluch lluitava per la pau, 

ho feia sense espases ni pistoles 

aquesta era la clau 

per fer ben fetes les coses 

 

No volia fer mal a ningú 

No volia la guerra 

Volia decidir en comú 

 

Era intel·ligent i curiós 

I del nostre institut estaria orgullós  

El seu record perdurarà 

I mai s’esborrarà 

 

 

 

 

Mar Benabarre Feliu  
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