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l n una ocasió en què m’estava
ensenyant la seva extraordinària
biblioteca –era la biblioteca
privada amb més incunables de

l’Estat espanyol–, rere un dels
sofàs, Nèstor Luján em va mostrar
els lloms rosegats d’una primera
edició de l’enciclopèdia D’Alembert
Diderot. Era una de les joies de la
seva col·lecció, però un dels seus
gats d’angora –em sembla que era
el de la foto– va decidir utilitzar-la
per esmolar-se les ungles. Quan li
vaig preguntar al bo del Nèstor si
havia llençat el gat per la finestra,
em va respondre compungit que,
tot i que s’estimava fins a la mort
aquells llibres, preferia el seu gat.
Era un detall d’un dels últims
humanistes, un home singular, que
destil·lava bonhomia, que
interpretava la vida com un gran regal.
M’estranyava que en el seu últim període,
quan es va divertir moltíssim escrivint
unes amenes novel·les històriques, em
fes tanta confiança i em convidés a

E
algunes de les seves aventures. Es
podrien escriure llibres molt interessants
d’anècdotes sobre aquest escriptor, però
han estat un encert les jornades Nèstor

Luján, 15 anys després, que han
organitzat Jordi Amat i Agustí Pons a la
Residència d’Investigadors CSIC i que
clourà Jordi Pujol el 2 de desembre que
ve. Entre els ponents hem triat la

presentació del catedràtic Anton M.
Espadaler, que reproduïm com a tema
central del suplement d’avui. Nèstor
Luján va ser fins a la seva mort un dels

nostres col·laboradors i era un
al·licient poder conversar amb ell,
divagar, recordar, intercanviar
punts de vista o senzillament
prendre un whisky de malta. Era un
manual de periodisme: s’havia fet
en la professió i la dignificava. Deia
que els periodistes podíem
convertir-nos en els màxims
especialistes mundials en un tema
ni que fos durant unes hores o uns
dies. Això era una consigna que vaig
seguir i que encara recordo en el to
greu de la seva veu quan me la va
dir com si fos una confidència.
Nèstor Luján va escriure
periodisme que enganxava i va

encomanar-nos la passió que sentia pels
temes que el motivaven. És un honor
afegit, a més, que aquesta semblança del
mestre ens arribi a través d’un altre savi,
Anton M. Espadaler. ❋

El fabulós Nèstor Luján

Luján, en una sala del seu domicili de la Diagonal J. GARCIA
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o dèiem tot passejant per la
Rambla: si mai venim a viu-
re a Barcelona, ho farem al
Poblenou. Almenys un cop

en la vida tindríem dret a la nostra
Icària. Encara que el capitalisme cri-
minalitzi les utopies culpant-les de la
responsabilitat d’un progrés sagnant
només adduïble a la cobdícia del capi-
tal, els nostres somnis són sempre
allà, esperant-nos; i Icària n’és un
símbol. Així ho va entendre el mateix
Ildefons Cerdà, així ho van patir les
masses d’obrers que, a partir de mit-
jan segle XIX, van deixar la seva pell
a can Ricard, l’Alchon o el Gas Lebon.
Passejar pel vell Poblenou és resse-
guir la pell de la història del movi-
ment obrer.

Evidentment va ser Xavier Ben-
guerel qui va situar el Poblenou al
mapa de la literatura. Ja l’any 36
amb Suburbi (Proa), però sobretot
l’any 74 amb Icària, Icària (Planeta),
la primera vegada que una novel·la
catalana guanyava el premi Planeta

H
gràcies a la llestesa de l’autor, que va
traduir el relat al castellà exclusiva-
ment per al premi. En temps de crisi i
fractura social, quan els pobres tornen
a ser tan pobres com els icarians de fa
cent cinquanta anys, a Benguerel
(Sempre és demà –Planeta–, un altre
imprescindible) se l’hauria de llegir
amb avidesa, amb l’esperança dels so-
cialistes utòpics que van fundar la Ca-
talunya moderna d’avui i a qui mai no
s’ha reconegut els mèrits, al contrari.
   El Poblenou d’avui té noves lectu-
res per reclamar el passat bo i afron-
tant el futur amb la mirada clara: la
pintora Neus Martín Royo, hiperrea-
lista li dic jo, impressionista es recla-
ma ella, narradora plàstica d’un pas-
sat imperfecte, sí, però en el qual fo-
namenta el somni de la icariana que
porta a dins. Les seves arqueologies
industrials no són una visió agònica
d’un temps, són memòria viva per
buscar noves utopies a cada pas per-
dut per la Rambla; per paisatges que
desapareixen. ❋
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Contes infantils
Els contes infantils sempre han estat una manera de
fer empassar als nens càpsules d’experiències vitals,
amb una moral o ensenyament més o menys obvi,
recobertes d’edulcorant de fantasia. Les editorials
solen exercir una mena de censura per evitar que als
nens els arribin missatges massa contundents o polí-
ticament incorrectes. Una altra cosa són les interpre-
tacions psicològiques que se’n poden derivar, que ar-
riben allà on la imaginació de l’autor no ho fa. Hi ha
casos, però, on no cal interpretar res perquè la histò-
ria és prou eloqüent, com ara una versió de Blanca-
neu anterior a la de Perrault que apareix a Il Penta-
merone, un recull de contes escrit per Giambattista
Basile (1575-1632), que també va escriure primeres
versions d’El gat amb botes i La Ventafocs (que mos-
tra un camí real: segur que Grace Kelly, Diana Spen-
cer i Letizia Ortiz el van llegir). Quan el príncep troba
la noia adormida (no morta) al bosc no s’ho pensa
dues vegades, la viola amb acarnissament i marxa al
galop. Passada la gestació i sense deixar de dormir
(rotllo Hable con ella), pareix dos bessons (sort que
no en són set) i ells, trama enllà, la desperten. El con-
te de Basile encara reserva més aventures, però el
príncep no torna a aparèixer ni per rebre l’escarment
preceptiu ni per demanar la custòdia compartida. ❋
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