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Dijous passat va faltar el dibuixant 
i dissenyador Lluís Juste de Nin 
pocs dies després que li diagnosti-
caren una malaltia que ha resultat 

fulminant. La pèrdua, per inesperada i també 
pel que significava Juste de Nin per al país, ha 
estat especialment dolorosa, tal com també 
ho va ser la de Joan Genovés la setmana an-
terior, a qui dediquem portada en aquest nú-
mero. La història de Juste de Nin, com també 
la de Genovés, és la d’una generació que amb 
lluita i persistència ha aconseguit transformar 
el país en un lloc molt millor que el que hi 
havia tot just quan persones com ells es van 
començar a moure’s en l’àmbit de la política, 
llavors tan clandestina com eficaç.

Nascut a Barcelona el 1945, Lluís Juste de 
Nin era un home de tradició progressista, 
tal com explica el seu gran amic Josep-Lluís 
Carod-Rovira en un article que trobaran en 
aquesta edició d’EL TEMPS. És per això que 
el dibuixant i dissenyador va estar vinculat a 
l’Assemblea de Catalunya i també al PSUC, 
partit que va abandonar tot just quan la 
formació comunista es va desvincular de la 
defensa del dret a l’autodeterminació. Tot 
seguit, Juste de Nin va ajudar a constituir 
Nacionalistes d’Esquerra a final dels setanta, 
un moviment que agrupava els partits i les 
persones favorables al dret d’autodetermina-
ció dels Països Catalans. Els tombs que ha fet 
la política catalana els darrers anys, amb tants 
canvis de sigles, no va provocar cap canvi en 
el compromís de Juste de Nin, que va acabar 
sent un dels fundadors de la Crida Nacional 
per la República.

El seu ofici de dibuixant també el va 
vincular totalment al seu anhel polític. Prova 
d’això va ser la Norma, la xiqueta dibuixa-
da pel mateix Juste de Nin que, amb textos 
d’Avel·lí Artís Gener Tísner (1912-2000) es va 
convertir en el símbol de la primera campa-
nya de normalització lingüística impulsada 
per la Generalitat de Catalunya. Era l’any 1982 
i l’eslògan era ben ambiciós: “El català, cosa 
de tots!”.

Juste de Nin va saber aprofitar la tradició 
familiar i va esdevenir un símbol de la cul-
tura catalana. Familiar de l’escriptora Anaïs 
Nin (1903-1977), del compositor Joaquim 

Nin-Culmell (1908-2004) i del polític, intel-
lectual i fundador del Partit Obrer d’Unifica-
ció Marxista Andreu Nin (1892-1937), entre 
molts altres, Lluís Juste de Nin va deixar una 
gran empremta personal. Primer, en el món 
de la il·lustració. Els seus dibuixos, signats per 
El Zurdo —després L’Esquerrà— en publica-
cions antifranquistes com ara Mundo Obrero 
o Canigó —que dirigia la també recentment 
desapareguda Isabel-Clara Simó—, són 
símbols de la generació que es va enfrontar al 
franquisme i que va lluitar perquè la transició 
a la democràcia fora una transició comple-
ta que eliminara les reminiscències de la 
dictadura. Una cosa que, malauradament, 
la dreta espanyola i una part important de 
l’esquerra van impedir. També en el món del 
dibuix, Juste de Nin va biografiar, a través de 
còmics, personatges a qui admirava, com ara 
l’anarquista Salvador Seguí, conegut com el 
Noi del Sucre (1887-1923) o el militar Joan 
Pujol, Garbo (1912-1988), clau en la derro-
ta dels alemanys durant la Segona Guerra 
Mundial. Al mateix temps, Juste de Nin va ser 
president del Cercle Catalanista de l’Ateneu 
Barcelonès i membre del Patronat del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), prova 
que la seua inquietud per defensar i impulsar 
la cultura era indiscutible. Una inquietud que 
també va definir la seua muller, Neus Aranda, 
presidenta del Consell d’Administració del 
Teatre Nacional de Catalunya.

El dibuixant també va esdevenir un referent 
en el món de la moda, un àmbit en el qual va 
entrar a través de la seua mare, Mercè de Nin 
Sabi, cosina al seu torn dels germans Armand 
i Josep Basi i Sabi, fundadors de la marca 
Armand Basi i introductors de Lacoste a l’Estat 
espanyol. Juste de Nin va treballar com a di-
rectiu, dissenyador i conseller delegat de l’em-
presa, des d’on es va catapultar, també, com un 
dels dissenyadors més destacats del país.

Guardonat l’any passat amb la Creu de 
Sant Jordi, ningú no esperava que Lluís Juste 
de Nin, tan vitalista, tan actiu, tan com-
promès i tan omnipresent ens deixara tan 
prompte, quan ningú comptava amb la seua 
absència. Una absència ben notable en el 
món de la cultura catalana, que perd un dels 
seus grans referents, defensors i divulgadors.

Lluís Juste de Nin

EDITORIAL

Cap part d’aquesta publicació no pot ser 
reproduïda per cap mitjà: 

me cànic, fotoquímic, electroòptic, mag nètic, 
de fotocòpia, ni de cap altra mena, 

sense per mís de l’editor.
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