
En record d’Ernest Lluch, 10 anys després

Tres dies després de l’assassinat d’Ernest Lluch, el 21 de novembre de 2000,
el mestre Jesús López Cobos dirigia l’OBC a L’Auditori interpretant la Simfonia
núm.7, “Leningrad”, de Dimitri Xostakóvitx. Abans de començar, el mestre López
Cobos es va adreçar al públic i va explicar amb emoció la voluntat de Xostakóvitx
de dotar l’obra d’un significat de denúncia i protesta contra els totalitarismes,
com el que ara havia arrabassat la vida del seu amic Ernest Lluch. Va concloure
anunciant que aquella nit, la setena de Xostakóvitx no es diria “Leningrad” sinó
simfonia “Ernest Lluch”. Encara avui es recorda aquell moment com un dels més
intensos que s’han viscut a l’escenari de L’Auditori.

Ara, just 10 anys després, l’OBC, amb el seu nou mestre al capdavant, inaugura
temporada amb aquesta obra i, a la Fundació, ens fa il·lusió que aquesta
simbolitzi l’inici de les activitats en record d’Ernest Lluch en els 10 anys de la
seva absència.

Per aquest motiu volem agrair a la direcció de L’Auditori que ens permeti
escriure aquestes ratlles, no només per recordar aquell gest tants anys després,
sinó també per reconèixer totes les expressions de solidaritat individuals,
col·lectives, públiques i anònimes que van concretar-se en la creació de la
Fundació. D’aleshores ençà, aquesta entitat ha treballat per mantenir viva la
memòria d’Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra, però sobretot per
fomentar i projectar la seva principal inquietud; el diàleg entre divergents i
complementaris, amb la voluntat que la seva figura no sigui un final sinó un inici
generador de saber i reflexió per a la ciutadania.

Des de la Fundació comencem ara un conjunt d’activitats en record d’aquests
10 anys sense Ernest Lluch, i ho fem orientant-nos cap al futur i essent fidels al
lema kantià que ell va adoptar en la seva etapa com a rector de la Universitat
Internacional Menéndez Pelayo: Sapere aude; atreveix-te a saber, a pensar, a
tenir el valor d’emprar la teva raó.

Gràcies i bon concert
Fundació Ernest Lluch


