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Jacint Ros Hombravella, economista eminent que ha dedicat seixanta anys a la professió en escenaris destacats,
fa una mirada retrospectiva a la seva vida. Amb un notable sentit crític, ha estudiat sobretot la utilitat social de
la ciència econòmica i s’ha interessat per l’home corrent
(l’obrer, l’empresari, el funcionari...). No ha estat un científic políticament neutre: catalanista i socialdemòcrata,
s’ha implicat en els principals episodis del país.
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Pròleg

El títol del llibre de Jacint Ros Hombravella ho diu tot: Pàgines viscudes d’un economista català. Economista de professió. Renuncia a
dir-ne professor o catedràtic, que potser s’ajustaria més al que explica
en aquestes memòries, una mica universitàries. I, a més, es defineix
com a economista català, que inclou ja el seu període de jubilat. El
fet de ser economista es veu que va més enllà de la professió. S’entén,
doncs, que no utilitzi altres títols. Per si hi havia dubtes sobre el fet
de ser català, i perquè no n’hi hagi cap, situa molt bé els seus primers
anys de vida, com també realça la importància del seu naixement, el
1934, i dels records des del Masnou, el 1936, de la trista fugida dels
perdedors acompanyada pel bombardeig dels avions italians. Aquestes memòries són molt personals, però poc intimistes. Molts dels
aspectes privats s’han de llegir entre línies, ja que, malgrat la clara
influència de l’entorn familiar en totes les seves decisions, no són
explícits. I alguns s’insinuen com a entranyables. Des del principi
deixa clar qui són els seus amics i els seus no amics —per dir-ho
d’una manera polida—: posa en relleu els amics de Taradell, on es
tiuejà durant la infantesa; els del col·legi de Can Culapi; tots els
amics fins als nostres dies, i diria que no se’n deixa cap en el seu balanç. En aquest pròleg no els citaré perquè n’hi ha tants i són tan rellevants que val més crear un cert enjòlit en el lector.
No és fàcil escriure un pròleg en què, en aquest punt i per les
vegades que m’esmenta Jacint Ros, haig de situar-me com a amic,
fruit d’una amistat bastida al llarg del temps: d’aquests seixanta anys
seus de professió, hi ha una relació coincident de més de quaranta.
Primer com a alumne seu, en els primers cursos de la Facultat de
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Ciències Econòmiques i Empresarials de la recent creada Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) —vaig ser-ne estudiant de la primera
promoció—, i seguidament com a professor ajudant a partir del curs
1976-1977, i amb una tesi doctoral sota la seva direcció. Una tesi doctoral que vaig iniciar en els cursos de doctorat el 1977 i que vaig acabar a finals del 1981. En el primer curs que vaig seguir amb Jacint Ros
a la facultat hi havia una assignatura en què portava convidats rellevants de la nostra economia. En recordo alguns, citats en aquest llibre
de memòries, que van tenir una relació fonamental amb Ros. Quan
havia de fer l’assignatura de Política Econòmica de Jacint Ros durant
el quart curs (1973-1974), jo no podia anar a classe. Prestava el servei
militar a Madrid, ja que no vaig poder demanar pròrroga d’estudis
per una detenció que vaig patir el setembre de 1971. Feia els treballs
de curs a la caserna de Leganés del Regimiento «Saboya» de Infantería Motorizada —tot un oxímoron— i els enviava a la UAB. Vaig
ressenyar i analitzar l’obra de Jan Tinbergen que Ros ens havia donat
com a text del curs. Un dels meus companys em va dir que Ros afirmava que l’únic estudiant que sabia política econòmica era a siscents quilòmetres de la UAB. Val a dir que si vaig aconseguir fer alguna cosa en un ambient casernari va ser perquè vaig enrolar-me en
un grup de tir de competició militar, compatible amb el meu expedient polític, que em permetia tancar-me cada tarda a la biblioteca
de la caserna, on no anava ningú. Tenia molt de temps i tranquil·litat
per fer política econòmica i per llegir l’obra de la Generació del 98,
els únics llibres amb cara i ulls de la biblioteca. Encara conservo el
permís concedit pel tinent per anar-hi cada tarda, que em blindava
davant qualsevol brètol chusquero que feia ràtzies per trobar els que
no ens lliuràvem a la pàtria fent feines inútils quan no teníem servei
(vaja, els anomenats escaquejats). Sens dubte, el 1974 va ser l’any
crucial de la meva relació personal amb Ros, malgrat la distància i el
fet de no haver-lo vist en tot el curs. La relació va ser epistolar. Quins
temps aquells en què escrivíem cartes!
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La relació alumne-professor va donar peu a una col·laboració,
molt important per a mi, el 1975, any en què ell preparava l’oposició
a l’agregadoria. Em va permetre subsistir durant un any de molta
penúria econòmica i política, ja que arran d’una batuda policial el 9
de febrer de 1975, tenia una ordre de crida i cerca, però me’n vaig
poder escapolir. I, sobretot, em va donar molta seguretat i capacitació
en un moment en què, com a nou llicenciat i mentre acabava la tesina per obtenir el grau —condició per a un contracte a la universitat—, no tenia gaires oportunitats laborals i les que em van sortir no
eren gaire afalagadores. Així doncs, durant aquells mesos del 1975, en
què tenia la condició de fugitiu, cada tarda anava al pis de Ros a
portar la feina que m’encomanava per preparar la seva oposició o les
dades per a algun dels seus articles. Vist amb la perspectiva que ens
donen els anys passats, tot era molt surrealista. Un dia, Ros va insistir perquè anés a un debat d’una associació del barri en la qual participava. En començar, va dir que es complaïa a donar la benvinguda
a una persona que mai faltava a les reunions i xerrades, es va posar
dret i va assenyalar algú de la primera fila mentre afirmava: «digno
delegado gubernativo sea usted bienvenido». El meu record d’aquell
any és de grisor, sordidesa i d’anar «de qualsevol manera». El mes de
novembre, quan va morir Franco, jo ja m’havia estabilitzat i establert
a Sant Cugat, i el suport de Jacint Ros aleshores va ser crucial per
assolir aquesta estabilitat. Sense el seu ajut en aquell moment, sens
dubte avui no escriuria aquest pròleg.
Del període de la tesi tinc un bon record, malgrat les tensions
que implicà. Recordo que acostumava a telefonar-me els diumenges
a la tarda. Després de dinar, en què l’horitzontalitat predomina sobre
la vertical i les neurones són properes al terra, Ros em trucava i em
preguntava com anava la tesi. Era la seva manera d’esperonar i recordar que hi ha coses que no poden esperar. Un diumenge em va trucar
més d’hora de l’habitual. Era per dir-me que tenia dues invitacions
per anar a veure el Barça. Havia de donar-li una resposta ràpida per
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arribar a temps al partit. No m’ho vaig pensar i vaig sortir volant.
Aquell diumenge no vam parlar de la tesi.
Si hagués de posar un punt de partida important en la formació,
la vocació i la professió de Ros, el situaria en la seva estada a la London School of Economics (LSE) i la influència del seu tutor, Kurt
Klappholz, un període del qual parla poc i de passada, els anys 1961
i 1962. Devien ser uns temps intensos, i possiblement encara li dol el
fet de no haver-los donat continuïtat. I li dol perquè, sens dubte,
albirà que el seu futur com a economista hauria estat diferent si s’hagués quedat a Londres.
M’atreviria a dir que la tardor de 1962 és quan comença a enfrontar-se realment amb la professió d’economista. Central en la seva
vida, es fa palesa des de l’inici, quan explica com comença a treballar
i cobrar els primers honoraris. Quelcom tan català i amb un cert tarannà de menestral, insisteix molt en el que cobra per aquests primers
treballs. Se’n recorda perfectament. Lluny encara de la seva carrera a
la universitat, però propera pel que fa al sistema de formació. Pragmatisme i fer bullir l’olla. I, en el seu cas, fins i tot la possibilitat de pensar
en el matrimoni amb els ingressos que ja assegurà una mica a l’Ajuntament de Barcelona. Un aspecte molt diferent del sistema de competència universitària actual, en què cal saber molt de poc, amb forta
concentració en l’element formal i quantitatiu. En l’època dels pioners dels estudiosos de la política, calia saber molt de tot. Allò que en
algun moment Ros havia definit com un ideal d’economista complet.
Per això, en aquest primer període professional (anys cinquanta i inici dels seixanta), es posen les bases pràctiques del que serà el fonament de la seva carrera acadèmica i la del final de la seva trajectòria
professional a la Sindicatura de Comptes, unes bases que es poden
resumir en els estudis de les caixes d’estalvi, les finances locals a
l’Ajuntament de Barcelona, l’economia productiva al Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic, i les activitats publicitàries en diaris
i revistes. Tot aquest aprenentatge cap a l’economia real i productiva
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el portarà, sens dubte, a explicar com ningú fins llavors l’economia
del franquisme, la seva lògica autàrquica, les misèries corresponents i
els misèrrims beneficiaris, que clourà en una recerca col·lectiva, en una
primera edició del llibre Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización (1939-1959), el 1973, a l’editorial EDICUSA. Cuadernos para
el Diálogo, i en una reedició el 1976. Cal remarcar que Cuadernos
para el Diálogo va ser més que una editorial. Fou el paraigua protector, com diu Ros, que va permetre que amb la censura viva i en ple
franquisme es publiqués una obra com aquesta.
Malgrat que li toca viure uns inicis complicats, quan comença a
superar-los fa una referència col·lectiva i fins i tot triomfal de la professió: els economistes començaven a ser escoltats. Al·ludeix, també,
a una generació: la que es formà i s’obrí pas a la postguerra. Professio
nalment, amb «gana» endarrerida; però no pas una fam literal, sinó
unes ganes de fer, i que se’ls consideri. És la «gana» endarrerida que va
deixar el sinistre franquisme, la seva miserable política econòmica
—si és que se’n pot dir així. Ros no es talla en qualificar de burros els
falangistes que propugnaren la nacionalització de la banca o la
imbecil·litat de la pignoració dels valors públics amb conseqüències
inflacionàries.
El període com a economista en el Departament de Programació
de l’Ajuntament de Barcelona és considerat un parèntesi. És un «vol
i dol», com el lector podrà comprovar, perquè suposa un repte professional i a la vegada li causa un retard en la seva carrera acadèmica,
amb anècdotes de com s’introdueixen innovacions en la gestió. I,
després, el 1966 arribà el que Ros en diu Madriz (sic): l’Administració de veritat. «Cremà les naus» a Barcelona, que vol dir que renuncià a la feina de l’Ajuntament per anar cap a una nova aventura. Va
entrar a l’Instituto Español de Moneda Extranjera. En tot cas, fou
un pas que li va obrir un nou món de relacions prou divers entre
economistes, alguns ja coneguts a Barcelona, l’Administració i el
món de l’art. Una experiència de dos anys força interessant i relle-
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vant professionalment, com reconeix, i de la qual ens transmet un
bon anecdotari de l’Administració de l’època. Però les naus no devien cremar prou bé –o algú, que no esmentaré, es va encarregar de
mantenir-les a punt–, perquè el 1968 tornà a Barcelona, a la Comissió Comarcal d’Urbanisme, des d’on preparà el pla d’ordenació urbanística. Un reguitzell d’anècdotes també acompanyen aquest període, que acaba a temps complet i fruit d’un cert avorriment rutinari,
el 1972, quan li ofereixen impartir l’assignatura de Política Econòmica a la Universitat de València.
Vola a València cada dijous a la tarda i fa classe el mateix dijous
i el divendres. Un dia de llicència a la Comissió Comarcal d’Urbanisme li permet fer dos dies de classe. Aquest és un moment important, un pont de retorn a la universitat i de recuperació de la carrera
acadèmica, ja que imparteix tres cursos sencers de Política Econòmica. Malgrat la descripció que fa d’aquesta universitat per la migradesa de recursos i l’ambient polític —no és per apassionar-se—,
Ros sap treure profit, com sempre, de les relacions personals ben
diverses que té, com l’impacte que rep després de visitar la casa de
l’escriptor Joan Fuster. Com també és important en aquells moments de la nova Facultat d’Econòmiques, que hi hagi professors
catalans, que, junt amb els valencians, seran un nucli cabdal per al
desenvolupament dels estudis.
València és un pont, perquè el curs 1973-1974 deixa definiti
vament la plaça d’assessor econòmic a la Comissió d’Urbanisme i
comença a la nova Universitat Autònoma de Barcelona, amb la qual
ja havia col·laborat abans. El curs 1972-1973 constitueix la meva primera trobada amb ell, que impartia unes classes a les quals portava
conferenciants cada setmana (aleshores la facultat era al carrer de
l’Arc del Teatre, al Raval, l’edifici que era per a l’Escola Oficial d’Idio
mes). De nou torna a cremar les naus, aquesta vegada d’una manera
definitiva i ben retribuïdes —cal remarcar el seu esment—. Segurament acabà deixant València perquè un altre professor guanyà la cà-
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tedra de la matèria que ell impartia durant tres cursos (un professor
que mai es traslladà a València).
A la UAB consolidà per fi la seva posició de catedràtic el 1975 i hi
va romandre gairebé catorze cursos. Però Ros —un home urbà, que
gaudeix de l’Eixample i té la nostàlgia del Raval, usuari del transport
públic i caminador— no s’acostumà mai al Campus de Bellaterra
(enmig del camp i, durant molts anys, erm en molts sentits); allà, les
jornades se li feien interminables, i els vespres, feixucs. Ho explica
molt encertadament en el capítol corresponent, sense deixar de banda les «compensacions», de les quals destacaré —trencant la norma
que he assenyalat al principi de no donar noms— l’empremta que va
deixar Antoni Casahuga, el qual, malauradament, va morir amb 41
anys en el millor moment de la seva vida, quan començava a recollir
el fruits de l’esforç i a crear escola. Casahuga no només va destacar
en la matèria d’hisenda pública, sinó que també ho va fer en política
econòmica, amb un enfocament innovador que vam recollir pòstumament en el llibre de lectures Teoría de la política económica. Ros va
sentir la seva absència, tant pel fet que era masnoví com per la capacitat que tenia de renovar i remoure fonaments alhora.
En aquesta tasca de construir un cos sòlid i metodològic de la
política econòmica a la UAB és quan culmina, el 1985, el llibre Materiales de política econòmica, que ja «estrenà» com a manual de docència en la seva etapa a la Universitat de Barcelona.
Malgrat les compensacions intel·lectuals que comenta en aquestes Pàgines viscudes, les condicions de l’entorn de Bellaterra eren feixugues. No és gens estrany, doncs, que el curs 1987-1988 aprofités la
possibilitat d’anar a la Universitat de Barcelona, amb la prèvia oposició de trasllat el 1986. Tornava amb il·lusió on sempre havia volgut
ser. El nucli del que ell anomena «escola estapiana de política econòmica». Segurament, aquells anys de la UB no van ser com esperava,
sigui per edat, pel temps que portava en la docència (com dona a
entendre), pels alumnes, per les reformes i la implementació del Pla
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Bolonya o bé per l’entorn departamental, com explica en l’anecdotari. Plega abans d’hora, després de quaranta anys de docència, per assolir la penúltima etapa a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
L’última, la de jubilat actiu, l’acota del 2007 al 2017, un llarg període
de descompressió en què destaca, entre altres publicacions, el llibre de
la biografia del professor Joan Sardà i Dexeus (2015) i aquesta autobio
grafia amb la qual vol tancar aquest darrer període professional. No
he volgut assenyalar aquí les publicacions rellevants de Jacint Ros, ja
que són destacades en les properes pàgines viscudes. M’he limitat a
ressaltar, amb tota la subjectivitat, aquelles que m’han semblat obres
clau en diferents etapes de la seva vida acadèmica.
I acaba amb els valors que l’han guiat i amb la seva posició política final, que deixo per al lector. Jacint Ros, assenyat i arrauxat, irregular professionalment —com ell mateix reconeix—, queda reflectit
en aquestes memòries, que volen ser-ne un balanç. A vegades cru,
sempre amb un rerefons emotiu i, per què no, amb una certa mala
bava, si cal. Com Sísif, que empeny pendent amunt una llosa que
torna a baixar rodolant i torna a començar. Professionalment, ha
decidit acabar en aquest punt i deixar la llosa. I també ha tingut reconeixement pels seus mèrits professionals: Col·legiat de Mèrit pel
Col·legi d’Economistes i Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 2008.
Mestre de molts economistes i mentor personal, m’ha mostrat
que la processó és molt llarga i el ciri, molt curt. Els seixanta anys
professionals de Jacint Ros Hombravella ens donen una certa idea de
com fer-ho. Aplicar-ho sempre és difícil, i després de jubilar-se, encara més. Però ell ja ho ha aconseguit.
Jordi Bacaria Colom

Catedràtic d’Economia Aplicada de
la Universitat Autònoma de Barcelona
i director del CIDOB
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Objecte, intenció, objectius i límits
Es tracta de desplegar unes memòries de la meva, si més no curiosa, vida professional. Ja em perdonareu, he gosat fer-ho. A mi també m’ha costat la primera decisió i, sobretot, la realització. El «no
n’hi ha per a tant» m’ha perseguit sempre però, comptat i debatut,
són seixanta anys de vida professional un bon tros distrets, perquè
s’han produït en deu escenaris professionals rellevants. Em va animar molt per decidir-me a escriure el llibre el fet que al tan lineal
—en ofici i «color» polític— professor J. A. González Casanova li
atorguessin el Premi RBA de Biografies l’any passat, també tan català, ell.
Procuro situar sempre la meva ruta professional —cul d’en Jaumet?, però amb un nord— dins del context sociopolític i econòmic
que li pertoca i, d’aquesta òptica, n’hauria de sortir una mena d’història —sense ànim d’intrusisme— dels temps corresponents que pot
aportar un cert al·licient a la lectura. A l’hora d’explicar les circumstàncies de la meva vida professional (1956-2016), no estalvio ni amago els condicionants econòmics i familiars, encara que no ho faig
sense un cert pudor.
I hi deixo caure anècdotes il·lustratives de la meva trajectòria un
xic irregular, per a mi, seqüències i personatges que són la «sal de la
vida». Però lluny de l’ambició orsiana segons la qual l’anècdota condueix a la categoria, la idea, l’anàlisi..., em mou la guia planiana
—de Josep Pla en soc partidari total i condicional a la vegada— del
realisme planer i basat en l’observació i retenció dels petits fets.
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Contingut i sistemàtica
Per a l’exposició d’aquestes memòries he seguit un ordre cronològic,
amb algunes llicències obligades, segons la meva opinió, que adverteixo i justifico en cada cas. L’índex exposa les diverses etapes, que he
intentat que siguin homogènies des del punt de vista de les condicions i tot el que envolta la meva vida professional.
Quant al contingut, he partit de la descripció dels fets, tan acurada com he pogut. Després, he desplegat una certa valoració i referència als contexts rellevants i a les relacions internes o amb altres
fases. Ha estat obligat sintetitzar, àdhuc he hagut de deixar al marge
altres materials segurament menys significatius. Al final de cada capítol, acabo amb algunes reflexions a tall de conclusió.
Però sobre quines matèries primeres s’ha construït aquest text?
Els ingredients emprats (inputs):
– Com a base —queda dit, ja—, els fets, però una cronologia
fàctica comentada.
– El meu arxiu, que, com he confessat, no és gaire abundós:
cues de pansa!
– Els llibres que toquen, sobretot pel que fa a contexts històrics
de «la trama».
– Les informacions sobre records dels amics; fets, noms i llocs:
Barcelona, Londres, Madrid, Bellaterra o València.
– La informació transcurada que he trobat sobre alguns personatges «centrals».
– Documentacions necessàries de les universitats on he estat
(quatre), de la Comissió Comarcal i de la Sindicatura de Comp
tes de Catalunya.
– I algunes fonts complementàries sobre les ciutats i la seva societat (Londres, Madrid, València...) on he viscut per la professió.
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Objectivitat
Si se’m coneix mínimament, es pot saber que crec ben poc en l’objectivitat total i la neutralitat, concretament pel que fa als judicis i
recomanacions de política econòmica —vull dir en l’ofici de l’economista—. Segons la meva opinió —i ho he mamat des de ben
jove—, en l’anàlisi sempre s’hi barregen valoracions, però encara
més en l’àmbit normatiu. Què cal fer?
El Nobel Gunnar Myrdal va desmuntar l’ampli consens d’objectivitat ni més ni menys que de l’economia clàssica anglesa (Adam Smith,
Hume, James i Stuart Mill) revelant els seus condicionaments valoratius, sobretot pel que fa a la distribució de renda i riquesa. Per seguir
la proposta de no enganyar el receptor/lector, el millor és expressar la
ideologia socioeconòmica de bell inici, de manera que puguin quedar
clars els inevitables biaixos de l’autor: avís per a navegants!
Per tal de no oferir dubtes, em confessaré tot seguit.
Soc economista de tipus realista: l’economia ha de servir al benestar general; no pot ser un mer entreteniment solitari, tan sols gratificador per a qui la practica i els seus «coreligionaris».
Des dels meus estudis a la London School of Economics, soc decididament socialdemòcrata i keinesià, encara que perdi (els neoliberals
me l’han fet passar negra els darrers sis anys, ara ja, sortosament, cada
vegada més contestats tenint en compte els seus fracassos palesos).
Soc cristià de formació i família, però, després d’un llarg període
d’agnosticisme, des de fa uns vint-i-cinc anys em defineixo com a
cristià reconvençut i practicant, sota la guia del claretià progre mossèn Pere Codina (de la Parròquia de Sant Tomàs, al carrer de Roger
de Flor amb Còrsega).
Catalanista-sobiranista, sobretot des de fa uns vint anys, mogut
pel mal tracte endèmic —si no, antropològic— de l’Estat espanyol
vers les necessitats i potencialitats econòmiques de Catalunya.
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I, de moment, hetero.
Els agraïments deguts són tants que opto per deixar-los per a
l’epíleg conclusiu. I quant a l’edició, no hi ha notes fora de text o al
final dels capítols, sinó que tots els aclariments estan incorporats
dins l’argument textual per tal de facilitar-ne la lectura.
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Alguna cosa sobre els primers anys

Sí, ho confesso, nascut a Barcelona —a casa, al carrer del Rosselló
entre Girona i Bailèn— el 1934! Tan sols diré que el meu primer record és el de veure des de la casa dels avis al Masnou, on ens havíem
«refugiat» per la Guerra, la gentada ben trista en fugida cap a França,
empaitada pels avions italians, que van descarregar una bomba a 50
metres de la cuina de casa.
La meva família tenia, i té, totes les arrels al Masnou. L’Adela, la
mare, el meu pare, Ramon Ros, així com els meus avis Ombravella,
Jacint i Francesca (també l’avi Ros, casat amb Isidra Pla).
Sempre és una mica difícil, però al meu entendre necessari, situar la família pròpia en el si dels estrats socials. Però puc posar-la,
crec que amb bona aproximació, a l’entorn de la classe mitjana d’a
quells temps, amb una certa matisació: per part de mare (Hombravella, que en origen era Ombravella, desvirtuat cap al 1865 al Registre
per un castellà, que hi va clavar la hac de hombre), més aviat classe
mitjana però alta, ja que el besavi i l’avi van ser mariners mercants a
Amèrica i el darrer s’establí a la Còrdova argentina (on va néixer la
mare) amb una fàbrica de curtidos. L’avi Ros també va ser un emigrant econòmic, que es va instal·lar a Marsella com a comerciant de
gra, encara que amb uns resultats econòmics limitats. A França hi va
néixer el meu pare i hi va viure fins als catorze anys. El pas per l’escola pública francesa el va marcar, igual que a la meva tia i padrina
Luciana.
De la meva infantesa de la postguerra no em voldria deixar els
estiuejos, en bona part, al Masnou, és clar: platja, colla, revetlles,
Casino... Però també, crec que amb bon sentit, els pares van llogar
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una caseta al poble de Taradell (a Osona, però a 600 metres d’altura)
entre l’1 d’agost i el 25 de setembre: jocs al bosc proper al Pujaló,
excursions, companys del poble i menjar —fins i tot pa blanc comprat d’estraperlo!—. Aleshores, a Taradell, hi havia tres fàbriques tèxtils (una d’acabats), i molts treballadors a la tarda anaven a fer de
pagès. Hi vam estiuejar fins cap al 1950 i en el meu record allò era
una mena d’Arcàdia —ja m’enteneu.
La petjada taradellenca en la meva vida es pot argumentar també
en termes d’amistats que han perdurat fins avui mateix amb les meves visites sovintejades a Taradell, que actualment té uns set mil habitants: la família Ramírez, Andreu i Anna Roma i fills, Maria del
Carme, Albert Samitier, Josep i Rosa, i Xavier i Eva. Aquest darrer va
tenir la mala sort i tot de trobar-me com a professor d’Econòmiques
a Bellaterra i avui és professor i gestor a l’Institut Químic de Sarrià.
També hi ha mossèn Antoni Pladevall, dinàmic i divertit, actualment també historiador prolífic, una mica més que «local», encara
que aquest vessant ha estat el que més ha conreat; o Francesc Tort,
amb qui, quan feia de pagès a les tardes, anava amb carro i mul (dels
seus pares Ramon i Mònica) a collir patates; o Josep Iglesias; o els
germans Codina «del call», o Jaume Reig...
Però no cregui el lector que aquest poble no tenia també un cert
relleu. N’és la demostració que de Taradell havien sortit (i hi vivien)
els destacats jugadors del Barça Roma, defensa, i Segarra, ja mort. A
més, hi tenien torre els Granados, empresaris, i algun polític també
n’era estiuejant fix, com l’amic Rafael Ribó, actualment síndic de
Greuges de Catalunya, i també Francesc Homs, per mi sempre valorat
(que ara hi viu però que llavors encara no havia nascut). Però el que
més m’impressionava d’aquell poble era el seu esperit de treball, que se
sostenia, com he escrit abans, en tres fàbriques tèxtils (Sert, Iglesias i
el Vapor) on treballaven des de les sis del matí, prèvia despertada de
l’agutzil pels carrers de la vila, moltes dones i prou homes, aquests
últims desdoblats de pagesos a la tarda-vespre.
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