ERNEST LLUCH, UN HOME DE DIÀLEG
Ernest Lluch i Martín, que dóna nom al nostre institut, va ser un gran intel·lectual
antifranquista que va destacar sobretot en els àmbits de la política i l’ensenyament.
Va ser un defensor del diàleg per a aconseguir la pau al País Basc.
Era un home d’esquerres i un home d’acció que no tenia por de dir el que pensava.
Una vegada va dir al president Suárez al Congrés dels Diputats: "Ja sé per què els
anomenen a vostès els del banc blau, perquè uns venen del banc i altres del blau del
Moviment”.
Sembla ser que era una persona molt senzilla, polifacètica, i sobretot molt curiosa.
Era tan senzill que no li agradaven els luxes que comportava el càrrec de ministre i,
quan ell ho va ser, tan sols gaudia al tenir cotxe amb xofer i així poder llegir gràcies a
una petita llumeta que tenia al sostre.
Defensava les lleis i els Drets Humans i no suportava la gent que no els respectava.
Per aquest motiu sovint s’encarava amb l’ETA, ja que aquesta es saltava les lleis i
arribava a matar gent amb l’excusa de la independència d’Euskadi. Un dia, quan
Ernest Lluch estava a San Sebastià en un míting, va començar a dir als manifestants
de l’esquerra abertzale: “ crideu, crideu perquè mentre crideu no mateu”.
També defensava Catalunya i el català. Com a bon economista afirmava que
Catalunya produïa més que Espanya. Era un seguidor del Barça, perquè l’entretenia
i a més deia que era un element integrador de la societat.
Quan va ser ministre de Sanitat, va promoure la Llei General de Sanitat de l'Estat
Espanyol, que donava dret a tothom a ser atès dignament.
Desgraciadament, l’organització terrorista ETA el va assassinar el 6 de desembre del
2000 al pàrquing de casa seva a l’avinguda de Xile de Barcelona. Va ser un
assassinat covard d’un home valent que es va implicar en moltíssims temes.
En el seu enterrament una amiga seva va dir: "Estic convençuda que l’Ernest, fins i
tot amb la persona que el va matar, hauria intentat dialogar”.
Haver posat el seu nom a un institut ha estat molt bona idea, ja que a ell, com a bon
professor que era, segur que li hauria agradat continuar vinculat amb el món de
l’ensenyament.
Alícia Roca Aso
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BENVOLGUT SR. VIOLENT
Barcelona, 15 de Maig del 1969
Benvolgut Senyor Violent,
A través d'aquesta carta m'agradaria fer-li saber que la violència i la injustícia no són
bons camins per solucionar diversos temes i arribar a acords. A les guerres guanya
el més fort i el que té més bon exèrcit, i sovint no és la solució més justa.
Una gran part dels ciutadans, desitgem un país democràtic, i dialogarem fins tenir
una ferma Constitució. Jugarem net fins aconseguir la pau, la llibertat i la
democràcia.
Treballarem per un Estat de benestar i un país més just i igualitari. Per moltes
amenaces i detencions, seguirem defensant els nostres ideals.
Sé que està en contra de la democràcia, però amb violència i prohibicions no
solucionarà res. Sé que li sona estrany, que parlem i pensem amb democràcia, però,
en el meu món, l'estrany és vostè.
Sigui ben rebuda,
Ernest Lluch
Cèlia Bolado Montoriol
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ERNEST LLUCH
Hola a tothom. Us parlaré
de qui dóna nom aquest institut.
Segur que vosaltres el coneixeu,
aquest home és l'Ernest Lluch.
Ell va ajudar a tothom
gràcies a la seva meravellosa ment.
I què hauria passat si no se n'hagués anat?
Tot seria bastant diferent.
L'Ernest lluitava per la justícia,
era molt inconformista.
Què bonic era veure'l expressar-se!
Maleït grup terrorista...
Va ser molt important
en el món de l'economia.
També en de l'educació
en el que va portar harmonia.
En fi, sempre recordarem
aquest home tant llest.
Tant gran i amb tant seny,
sempre et recordarem, Ernest.

Marcel Vinolo Faustino
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ERNEST LLUCH
Ernest Lluch va ser un economista i polític català que va néixer el 21 de gener de
1937 i va morir el 21 de novembre del 2000.
Era professor d’universitat i sempre va pensar que l’educació massa pautada era
dolenta per a l’aprenentatge de l’alumne. Encara que sabia que l’escoltaven molts
franquistes, deia obertament que a ell mai li havia agradat, ni li agradaria, el mandat
que va tenir Franco. I allà va ser expedientat, detingut i expulsat per la seva activitat
política antifranquista.
No va viure sempre amb la democràcia perquè, com tots sabem, hi va haver una
època en què Franco va governar Espanya perquè va guanyar la guerra civil
espanyola.
Quan es va fer polític i es va unir al partit socialista de Catalunya, contínuament deia
que ell era professor, la seva font d’orgull.
També comentava que li semblava inhumà els atemptats que duia a terme ETA.
Quan els militants d’ETA van saber-ho, van assassinar Ernest Lluch quan sortia d’un
garatge, després de deixar el cotxe, l’any 2000.
Ernest Lluch va ser una persona honesta, curiosa i valenta perquè va dir coses que
molta gent tenia por de dir.
Jo em sento una mica espantat perquè després d’escoltar la xerrada que ens van
donar sobre ell em fa por que algun boig d’ETA entri amb alguna arma a l’institut.
Tant de bo no passi mai.

Hèctor Martín Prats
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ERNEST LLUCH, MELÒMAN
Ernest Lluch va néixer a Vilassar de Mar el 21 de gener de 1937. Era una persona
que va fer moltes activitats però que és conegut principalment perquè va ser un polític
català, militant del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya). Com a polític també va
arribar a ser Ministre de Sanitat i Consum del desembre del 1982 al juny del 1986.
També era una persona acostumada a dialogar i sortia moltes vegades als mitjans de
comunicació, per exemple, al diari "La Vanguardia" o a "La Ventana" de la Cadena
Ser.
A part de la política, Ernest Lluch tenia altres aficions, com el futbol, era molt culer
però a la vegada també era seguidor de la Reial Societat (equip de la ciutat de Sant
Sebastià) perquè tenia molts vincles tant amb Catalunya com amb el País Basc.
Per altra banda, també va ser un investigador en el camp de l'economia i va treballar
en l'àmbit de la universitat. Sobre el tema de l'economia va escriure diversos articles i
fins i tot llibres.
Com que això molta gent ja ho sap, no insistiré més, perquè jo vull parlar d'un
aspecte menys conegut de l'Ernest Lluch: la seva passió per la música.
Ernest Lluch acostumava a anar molt sovint als concerts de música clàssica, gràcies
a això tenia molts coneixements de música i sovint els expressava tant en públic com
en privat. Fruit de tots els seus coneixements sobre música, va escriure i publicar un
llibre titulat "La passió per la música. Recerques d'un melòman il·lustrat."
Totes les seves passions van ser destruïdes el 21 de novembre del 2000 quan va
ser assassinat per la banda terrorista ETA.
Després de la seva mort es va organitzar un gran acte en honor seu, hi van assistir
José Maria Aznar, President del Govern d'Espanya, Jordi Pujol, President de la
Generalitat de Catalunya i altres personalitats. En aquell acte, la periodista Gemma
Nierga, presentadora i directora de "La Ventana", va ser l'encarregada de dir un petit
discurs consensuat. Gemma Nierga, que coneixia personalment a Ernest Lluch, es va
saltar la pauta i va afegir: "Ernest Lluch con la persona que lo mató habría intentado
dialogar; ustedes que pueden, dialoguen, por favor."
Aquestes paraules anaven dirigides a polítics i van causar una gran polèmica.
Blanca Picó
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