
 
 
 
 
 

 

 
EL TEU NOM, ERNEST LLUCH 

 
Vas néixer envoltat de guerra, 

i vas dedicar la vida a la pau. 

 

Per què a tu?  

em pregunto molts dies quan vaig a l’Institut. 

Per què a tu? 

 

Vas deixar una gran petjada que volem seguir, 

i ara amb un gran nom et recordem. 

Per sort, el veiem cada dia al matí, 

quan arribem a l’Institut. 

I et somriem. 

 
 

Cèlia Payrató Casals 
1r d'ESO D 
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L’ASSASSINAT D’ERNEST LLUCH 
 

Són les 23:30 del 21 de novembre de 2000, un home ha mort a Barcelona, a l’emissora de la 

comissaria s’escolta el següent avís: “Acabem de rebre una trucada, hi ha hagut un assassinat 

a l’Avinguda de Xile, necessitem que tots els dispositius vagin cap allà”. En Marc i en Robert 

(dos agents) arriben al lloc de l’assassinat. 

MARC: Assassinat amb una arma de foc, aquesta mort ha estat planificada, i molt ben 

planificada. Robert, barra el pas, jo vaig a identificar-lo. No sé perquè però aquesta cara em 

resulta familiar.  

En Marc truca al capità per saber què fer. 

MARC: Aquí Marc, em sent capità? Tenim la identitat del cadàver, l’home assassinat és Ernest 

Lluch. 

CAPITÀ: Deixa el Robert investigant al pàrquing i tu ves a la comissaria.  

Al cap d’una estona en Marc truca al capità: 

MARC: Hola capità, ja sóc a la comissaria. 

CAPITÀ: Marc, sabem si va tenir algun tipus de relació amb el País Basc? Recorda que no 

podem descartar l’opció que aquest hagi estat un dels molts atemptats d’ETA. 

MARC: Un segon, ja ho tinc, Ernest aquests últims anys tenia força relació amb Euskadi, tenia 

una casa a Sant Sebastià on estiuejava. És més, estava molt implicat a cercar una solució per 

al seu problema del terrorisme. 

CAPITÀ: Perfecte, segueix investigant i estigues atent a la ràdio i la tele; pot ser que ETA estigui 

darrere de l’assassinat i faci un comunicat. Vaig a parlar amb en Robert que encara és al lloc de 

l’assassinat i et truco. 

Al cap d’una estona... 

CAPITÀ: Marc, aquí el capità, em sents? Hi ha alguna novetat? 

MARC: Sí, ens acaben d’informar que ha explotat un cotxe en un descampat prop de la 

carretera de Collblanc, no gaire lluny de l’Avinguda de Xile. Això cada cop s’assembla més 

al modus operandi d’ETA, però de moment segueix sense fer cap comunicat. 

CAPITÀ: Marc, dona la notícia a la premsa: ETA ha tornat a aparèixer, aquest cop assassinant 

l’ex ministre de Sanitat Ernest Lluch. 

Dos anys després als diaris de Barcelona apareix la següent notícia: “Al judici on els assassins 

d’Ernest Lluch van ser condemnats a 33 anys de presó, els terroristes van justificar el seu 

atemptat perquè consideraven que Ernest Lluch va formar part del govern que va crear els GAL 
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(Grupos Antiterroristas de Liberación), que practicaven terrorisme d’estat, o guerra bruta contra 

ETA, del 1983 al 1987”. Després de llegir-la, en Marc va comentar amb el capità: 

MARC: Ostres, l’acusen de formar part del govern que va crear els GAL, però obliden que de jove 

va ser expulsat de la universitat per defensar els drets dels estudiants durant la dictadura de 

Franco, que quan va ser ministre de Sanitat va universalitzar l’assistència Sanitària pública i 

gratuïta, que va iniciar la lluita contra la SIDA, que després de dedicar-se a la política va tornar 

a donar classes a la universitat i va començar la seva defensa del diàleg per trobar una solució 

al problema del terrorisme basc. 

CAPITÀ: La realitat és que van assassinar una persona que estava a favor del diàleg i totalment 

en contra de la violència. Tot i que han mort la persona, les seves idees encara perduren. 

 
Eva López Brallans 

1r d'ESO C 

 



 
 
 
 
 

 

Ernest Lluch  
 

  

 

Voldria destacar en aquest escrit sobre el Sr. Ernest Lluch, la valentia per arribar a la 

pau sense passar per enfrontaments entre persones de diferents ideologies. 
Ernest Lluch va defensar el diàleg com a eina per aconseguir el respecte entre les 

persones. Volia fomentar el diàleg entre el ciutadans i els pobles. I és per aquest 

motiu que es va interessar pel problema del País Basc.  

Ernest Lluch va ser un lluitador per la llibertat, un home que durant tota la seva vida 

treballava per una unió. Era una persona que transmetia el seu pensament amb el 

domini de les seves paraules. 

El seu interès era trobar solucions polítiques al terrorisme, sempre amb el diàleg. 

Aquesta defensa del diàleg i d’arribar a la pau li va costar la vida. Potser, els que el 

van matar tenien por que les seves idees s’apoderessin del poble. 

 Però amb la fundació Ernest Lluch es manté viva la memòria d’Ernest Lluch, ja 

que es continua fomentant la importància del diàleg. 

 
 

Federico Pompeo Teva 
 1r B 

 



 
 
 
 
 

 

 
Ernest Lluch 

 
 

Hola!, aquest soc jo, 
un polític senyor, 

nascut a Vilassar de Mar, 
a qui li agrada treballar. 

 
Ernest Lluch em dic, 
i dos germans tinc, 
a l’escola vaig anar, 
i allà vaig treballar. 

 
L’atletisme practicava, 
el futbol m’agradava, 
a la Facultat anava, 

perquè estudiar m’encantava. 
 

Famós em vaig fer, 
per ser del PSC, 

un partit vaig fundar, 
al País valencià. 

 
A la universitat catalana vaig anar, 

entre la Garrotxa i l'Empordà, 
ells em van explicar, 

i jo els vaig ensenyar. 
 

Els de l’ETA vaig investigar, 
ells em van matar, 

el meu nom a un institut han posat, 
i el meu llegat ha perdurat. 

 
 
 

Mar Las Heras Casas 
1r d'ESO A 
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