
“Els fills de la petita burgesia que militàvem al socialisme, érem 
uns desplaçats, però també érem els que havíem pogut anar a 

la Universitat”

A ‘Miradas, palabras, huellas. Memorias de 
un intelectual de acción’ (RBA, 2012), Josep 
Maria Vegara (Barcelona, 1940) repassa la seva 
trajectòria professional, intel·lectual i vital. Doctor 
Enginyer Industrial, durant els anys 60 va ser 
dirigent del Front Obrer de Catalunya, de manera 
autodidacta s’interessa per l’economia, disciplina 
que  aprofundeix al Centre d’Études des Programmes 
Économiques (CEPE) de París. Al tornar a Barcelona 
acaba esdevenint catedràtic d’Anàlisi Econòmica de 
la Universitat Autònoma, feina docent que combina 
amb diverses responsabilitats a l’Ajuntament de 
Barcelona i a l’Institut d’Estudis Fiscals de Madrid. 

Entrevista a Josep Maria Vegara, doctor Enginyer Industrial i catedràtic emèrit 
d’Anàlisi Econòmica de la UAB

Josep Maria Vegara durant la presentació del llibre a 
l’Associació d’Amics de la UAB

   El llibre és un balanç de la 
seva carrera política, profes-
sional, intel·lectual i personal. 
Quina va ser la motivació a 
l’hora d’escriure’l?
   La més immediata va ser que 
el Col·legi d’Enginyers Industrials, 
del que sóc membre, em va de-
manar, el 2008 de participar en un 
cicle sobre itineraris professionals 
d’enginyers. La meva presentació 
va suscitar un cert interès, però 
sobretot va suscitar el meu. Tenia 
ganes de continuar les notes que 
havia preparat per a la sessió,  te-
nia una certa necessitat d’aclarir-
me. El llibre s’ha publicat el març 
d’aquest any, per tant, he estat 
tres anys llargs escrivint-lo.

   Hi tenen un pes important les 
anècdotes i sobretot l’humor, 
reprodueix els diàlegs que van 
tenir lloc en el seu dia amb to 
irònic, és el seu estil personal? 
    Això no és un estil inventat, 
els que em coneixen si no hagués 
escrit així s’haurien preguntat per 
què he escrit tan serio, a mi em 
surt aquest estil, me’l se refre-
nar, però penso que ajuda a posar 
distància. Per exemple, quan vaig 
començar a militar en la clan-
destinitat i em van encarregar 
l’aparell clandestí de reproducció i 
difusió, un company que plegava, 

em va transferir les competències 
“amb un acte d’una gran simplici-
tat protocol·lària”, explico en el lli-
bre. Me n’estic rient, però també 
me’n distancio.
 
      Fa un repàs de la seva in-
fància, plena de referències re-
ligioses durant el franquisme, 
al passar la seva adolescència, 
es troba amb l’escoltisme al 
que vostè dóna molt de pes en 
el text.
    Va ser molt important, jo sóc 
d’una generació en què l’escoltisme 
va representar una possibili-
tat de formació complementària 
de l’escolar molt important, amb 
una sèrie d’aprenentatges i sobre-
tot d’experiències. Els viatges 
que fèiem per Espanya, Itàlia o 
França, significaven descobrir 
un món.  El contacte amb els 
escoltes francesos, amb els que 
hi havia molta relació, era peri-
llós en aquella època absoluta-
ment encarcarada. Per posar un 
exemple, també explico que al 
final de l’escoltisme vam fer el 
mapa cartogràfic del suburbi de 
la Mina, que llavors era un barri 
de barraques, on no hi havia cla-
vegueres. Comentàvem amb els 
veïns què volien fer, els seus pro-
blemes, i ells ens preguntaven 
per què ho fèiem, això et marca. 

  
És a dir, que també els va des-
pertar una certa consciència 
social.
  Exacte, jo em vaig polititzar allà, 
en el sentit catalanista i en el sen-
tit social estricte. Un catalanis-
me d’activitats en català, ja que 
l’escola era en castellà. Als escol-
tes no hi havia un adoctrinament 
explícit, però hi havia seminaris 
sobre la història de Catalunya, que 
no havies estudiat a l’escola. Re-
presentava conèixer el país, vol-
tàvem, anàvem a visitar un castell 
i en coneixíem la història...  

   Vostè llavors va començar la 
carrera d’Enginyeria Industrial, 
com va decidir decantar-s‘hi?
    De petit jo ja volia ser enginyer, 
m’agradaven els cotxes, les mo-
tos, la mecànica, dibuixava cotxes, 
també feia escopetes amb Mecano 
i amb un veí ens barallàvem, ens 
tiràvem projectils. També vaig te-
nir a prop un gran professional, un 
mecànic, que tenia unes eines mi-
núscules fetes per ell mateix, tam-
bé hi va incidir. Les opcions de jove 
acostumen a estar molt vinculades 
al que t’interessa del teu entorn. 

   Amb quina estudis es va tro-
bar?
   Jo sóc d’aquesta generació pri-
vilegiada que vam viure la darre-



‘  

’

Vaig aprendre moltes coses 
a enginyeria, però no es feia 

economia, anàlisi social o 
polític i jo estava prou im-
plicat com per necessitar 

aleshores aclarir-me

ra era d’ordinadors analògics i la 
primera dels digitals, he viscut 
aquests transformació. 

   Era un moment molt primari...
  Sí, però els principis, el càl-
cul amb programa incorporat, 
és una idea molt bàsica, però 
és important haver-la copsat fa 
molts anys. 

   Ja durant la carrera vostè en-
tra a la política clandestina, al 
FOC (Front Obrer de Catalun-
ya), de la mà de José Ignacio 
Urenda.
   Em va interessar el grup en què 
ell estava, era un sector vinculat al 
FLP (Frente de Liberación Nacional), 
jo hi anava des d’una visió cristia-
na, madurada amb l’escoltisme. 
El radicalisme del mètode mar-
xista que feien servir a mi no em 
creava cap problema, perquè eren 
ideològicament pluralistes. Allà hi 
havia catòlics, hi havia agnòstics 
i ateus, era una de les caracterís-
tiques d’aquest grup, diferent per 
exemple del PSUC (Partit Socialista 
Unificat de Catalunya). 

   Què era, llavors, el que els 
agrupava? 
   Un refús del model soviètic, no-
saltres érem socialistes, però no 
ho érem a la soviètica, ho érem 
a la iugoslava, ho sigui, un socia-
lisme descentralitzat. I, a més, 
fèiem la crítica al model iugos-
lau perquè no era políticament 
democràtic, i en aquests aspec-
te érem absolutament lúcids. 
L’organització de l’economia la 
veiem molt positivament, però no 
era ben bé el que volíem per Es-
panya, per Catalunya. 

   Què volien vostès per Cata-
lunya, per Espanya? Quin mo-
del de país volien? 
   Una economia bàsicament re-
gida per empreses de propietat 
col·lectiva, on no hi hagués la 
propietat privada dels mitjans de 
producció importants, però que en 
comptes de regir-se per un siste-
ma de planificació centralitzada, 
com el cas de la Unió Soviètica, 
fos a la iugoslava, amb un règim 
de mercat, amb competència, que 
de moment es mostra com l’únic 
model econòmic compatible amb 
la democràcia política. 

   En aquest punt entrem en una 
nova vessant en la seva carrera 
professional: l’economia. Quan 
estava al final de la carrera 
d’Enginyeria comença a estu-
diar Ciències Econòmiques.
     Vaig aprendre moltes coses a 
Enginyeria, però no es feia eco-
nomia, anàlisi social o polític i jo 
estava prou implicat com per ne-
cessitar aleshores aclarir-me. Em 
movia per cercles d’estudis socio-
lògics, per exemple, l’Institut Ca-
tòlic de Ciències Socials, però era 
massa confessional. Al primer curs 
de la carrera vaig aprofitar la sol-
vència del professor Jordi Nadal, 
d’Història, de Gonzalez Casanova, 
de Dret polític i de Política i de Ma-
nuel Sacristán, de Filosofia.

filòsofs, hi havia aquesta poliva-
lència de formació, l’objectiu era 
formar professionals pel sector pú-
blic francès. Li donaven molta im-
portància també a l’estadística, a 
mi em va marcar i potser per això 
també m’he dedicat professional-
ment a l’estadística a l’Idescat.

     A París va continuar vinculat 
a la lluita política clandestina, 
com ho feien en un moment en 
què les comunicacions no eren 
com ara?
    No hi havia mòbils, tot era per 
carta xifrada. Jo com que havia 
establert les connexions interna-
cionals a Itàlia i a França del Front 
Obrer de Catalunya, a l’instal·lar-
me a París vaig tornar a agafar 
aquestes feines, que van coexistir 
amb les feines de l’aparell: la im-
pressió de publicacions i la distri-
bució, i el pas per la frontera. Jo 
vaig fer aquests activitats amb 
la professionalitat d’un enginyer, 
perquè mai em van agafar, ni van 
agafar a ningú per la meva culpa, 
també vaig tenir sort, clar. 

   Vostès havien nascut en el 
franquisme, què els empenyia 
a lluitar per un món diferent, 
que mai havien viscut?
   La gent amb la procedència 
social com jo, érem radicalment 
ideològics, perquè en el fons 
anàvem en contra dels nostres in-
teressos materials si utilitzem el 
llenguatge marxista. Els fills de la 
petita burgesia que militàvem al 
socialisme, érem uns desplaçats, 
però també érem els que havíem 
pogut anar a la universitat, te-
níem unes possibilitats. 

   Què els va causar aquest des-
plaçament d’ideologia de classe?
   Eren motivacions ideològi-
ques arrelades a una determi-
nada versió del catolicisme, que 
era la que estava vinculada al 
que se’n deia ‘El Personalisme’, 
un corrent filosòfic, capdavanter 
d’Emmanuel Mounier, que va te-
nir molta influència aquí a Cata-
lunya amb la revista ‘El Ciervo’, 
per exemple. Tota una sèrie de 
coses que formen part del nostre 
aliment intel·lectual i espiritual. 
Hi havia aquestes arrels i des-
prés la politització social a través 
d’obrir els ulls.

    Posteriorment, ja casat, se’n 
va a París aprofitant una beca 
per aprofundir en el camp de 
l’economia.
     Sí, després de tres o quatre anys 
de treball professional al sector pri-
vat, a la Nestlé, vaig decidir que me 
n’anava a estudiar Economia i vaig 
ser admès al Centre d’Estudis de 
Programes Econòmics, abans però, 
vaig estar varis mesos al Servei 
d’Estudis Econòmics de l’empresa 
nacionalitzada francesa, Électricité 
de France, una experiència esplèn-
dida amb els col·legues politècnics 
francesos. Vaig seguir el curs d’un 
any, es feien servir les matemàti-
ques i l’estadística per exemplicar, 
com una cosa normal, jo sempre 
he procurat de transmetre aques-
ta naturalitat amb la metodologia 
quantitativa als meus estudiants. 
Allà, vaig tenir alguns professor 
molt bons, un d’ells que és el meu 
mestre: Edmond Malinvaud. 

   El model d’ensenyament fran-
cès que va conèixer resultava 
molt diferent al de Catalunya?
    Sí, no era comparable. Allà aga-
faven enginyers, economistes, 



Portada del llibre ‘Miradas, palabras, 
huellas’

   En cap moment al veure que 
posaven a companys seus a la 
presó va pensar que seria mi-
llor deixar-ho, buscar una se-
guretat després de casar-se? 
  Certament, aquestes coses et 
passen pel cap... Per no plegar, la 
posició de la teva parella és molt 
important i la Pilar, la meva dona, 
em va recolzar. Fa pocs anys, vaig 
llegir un llibre sobre la por, va ser 
molt interessant per assimilar i di-
gerir algunes experiències que vaig 
viure. Un dia anàvem el conductor i 
jo en un cotxe i al darrera portàvem 
una ciclostil elèctrica robada (no per 
nosaltres), i ens va parar una pa-
rella de la Guàrdia Civil. La primera 
reacció és obrir la porta i saltar, però 
clar, llavors ens haguessin agafat. 
Prement les abdominals i amb se-
renitat, vam treure un deu, no vam 
donar cap pista. 

   El FOC es dissol i molts dels mi-
litants, com vostè, s’incorporen 
a Convergència Socialista 
(posteriorment PSC), funda-
da el 1974. Finalment arriba la 
democràcia, com canvien les 
relacions personals i professio-
nals d’uns companys quan un 
partit clandestí aconsegueix la 
legalitat? I el partit, com ha de 
reestructurar-se i redefinir els 
seus objectius?
    Quan entres al joc democràtic, 
et planteges una altra manera de 
fer política i amb uns objectius a 
assolir a curt termini. Penso que 
la transformació més important va 
ser que es mantenien uns objec-
tius més profunds a llarg termini, 
però convivien amb la necessitat 
d’assolir realitzacions immediates. 
Hi ha companys que aquesta pèr-
dua de radicalitat els avergonyeix, 
a mi no, jo tinc la radicalitat que 
expresso en les meves posicions 
ara, perquè això reflecteix un pro-
cés d’aprenentatge de la realitat 
que en les condicions del franquis-
me era molt difícil. Per això a la 
presentació del llibre vaig dir que 
una possible lectura del llibre era el 
procés de descobriment de la reali-
tat d’un intel·lectual.  

   A vostè li van oferir de pre-
sentar-se a llistes a les prime-
res eleccions autonòmiques 
amb el Partit Socialista de Ca-
talunya, va dir que no.

   Em van oferir un bon número, 
però això era iniciar una línia de 
professionalització en la política en 
el sentit estricte, no en la política 
gestió, i a mi això no m’interessava 
ni com a projecte vital, professional 
ni intel·lectual. Hi he estat vinculat, 
però per altres d’altres motivacions 
i sempre per una tasca concreta.

   Ha estat en diverses eta-
pes a l’Ajuntament de Barce-
lona, hi va ser present durant 
els anys de preparació dels 
Jocs Olímpics com a director 
d’Urbanisme. Com es van viure 
aquells anys com a ciutadà? 
     Va ser l’ocasió per a una trans-
formació de la ciutat, molts barris 
perifèrics inclosos. S’inaugurava, 
per exemple, la primera plaça 
d’aquell barri en què no només hi 
havia bancs per la gent gran, sinó 
també gronxadors i sorra per a les 
criatures i la font d’aigua i unes 
escultures que fins aleshores no-
més estaven a Sarrià-Sant Ger-
vasi, això era un reconeixement 
social i la gent ho vivia així. Els 
jocs van facilitar una política urba-
nística. L’Oriol Bohigas, al que jo 
vaig succeir en la gestió, en deia 
la monumentalització de la peri-
fèria, que vol dir donar elements 
de centralitat a la perifèria. La gent 
agafava el metro, sobretot la gent 
gran, per anar a la Vila Olímpica, al 
mar, hi anaven des de Nou Barris o 
Horta, allà es banyaven i després 
tornaven, la ciutat era seva, és una 
experiència vital, la ciutat els reco-
neixia com a ciutadans, cosa que 

abans no. Jo penso que això va ser 
el més important des del punt de 
vista de ciutadà. 

   El 1982 decideix passar un 
any a la Universitat d’Stanford. 
   Va ser un any molt interessant, 
d’immersió lingüística en anglès. 
Vaig anar allà perquè vaig sentir la 
necessitat i penso que encertada 
de canviar de temes de recerca. Jo 
estava a la universitat des del 70, 
havia treballat sobretot coses de ca-
pitalisme, marxisme, economia polí-
tica marxista, era un tema en el que 
jo considerava que ja m’havia acla-
rit bastant i volia canviar. Vaig triar 
el tema de la innovació tecnològica 
perquè tenia la formació d’enginyer, 
i per això vaig anar a Stanford, per-
què allà hi havia un dels grans ex-
perts, el professor Rossenberg. Vaig 
investigar sobre l’economia de la mi-
croelectrònica i el software.

    Això era un tema que encara no 
es tocava a Espanya i Catalunya. 
   No, ja hi havia la informàti-
ca, però no hi havia una línia 
d’investigació analítica econòmica 
sobre aquests temes.

   Veiem, doncs, que durant la 
seva vida combina els seus estu-
dis d’Enginyeria Industrial amb 
els d’Economia, dos carreres 
que a priori semblen allunyades.
   Això és un perfil que jo anome-
no Enginyeria de Sistemes, entre 
parèntesis: sistemes econòmics, 
tecnològics i ecològics. A La pre-
sentació que faré del llibre al 
Col·legi d’Enginyers Industrials, 
proposaré que impulsin una espe-
cialització de síntesi com aquesta, 
que encara no hi existeix. Hi ha 
enginyeria de sistemes, però de 
sistemes informàtics. Jo propugno 
una formació d’Enginyeria de Sis-
temes, però que formi gent tant 
per la informàtica, com pels siste-
mes tecnològics, econòmics i tam-
bé els ecològics, que són els que jo 
he treballat aquests últims anys. 
Hi ha persones que tenen aquesta 
vessant professional, però no hi ha 
és una institució on això es doni 
per descomptat i, per tant, quan 
una empresa o una administració 
busca un perfil determinat, mai 
sap on l’ha de buscar.


