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Recordant Nèstor Luján
18/12/10 02:00 - MARTÍ GIRONELL

Ara fa quinze anys, mentre uns pocs afortunats,
majoritàriament a les Illes Balears, celebraven que
Altres articles de l'autor
els havia tocat la Grossa amb el número 45.495,
22/12/2010 El Tren Pinxo
uns altres, majoritàriament als Països Catalans, no
15/12/2010 El tracte del maltractament
estaven per celebracions. Aquell 22 de desembre
del 1995 els amants de la literatura perdien Nèstor
Més articles ...
Luján. No vaig tenir el plaer de conèixer-lo
personalment però el vaig llegir força. I quinze anys
després d'ell, que creia que els records eren
necessaris i importants, ens queda un premi de novel·la històrica que porta el seu nom i les seves obres.
Del premi, ell que hauria pogut viure en qualsevol època de la història, no m'estranya que porti el seu nom, i
no és estrany perquè era un home que pensava que voler diluir el passat era ridícul i sinistre perquè el
passat –deia Luján– no és sinònim de mort sinó una vivència tan definitiva com el present. I sentenciava
amb un “la cultura és l'actualitat de les preocupacions eternes”. I de les seves obres no destacaré l'última
novel·la premiada amb el Sant Jordi, Els fantasmes del Trianón, ni A Mayerling una nit o qualsevol altra que
segurament valdria la pena, no. Si em permeten, em quedo amb un compendi sobre les seves sempre
assenyades i encertades observacions, espontànies i brillants de la realitat que l'envoltava com a bon
observador que era, fos des de les pàgines de Destino o des de la finestra de l'hotel Boix de Martinet de
Cerdanya. Pensaments, judicis i sentències és un llibre exquisit que edicions La Campana va publicar l'any
1996 i que per a mi representa l'aproximació a una ment privilegiada. Confesso que hi acudeixo moltes
vegades per revisar-les i malgrat estar escrites fa temps són ben vigents, els ho ben asseguro. Perqué és el
resultat després d'haver reflexionat durant tota la seva vida i t'adones que havia arribat a tenir instants de
tanta lucidesa, alguns d'ells compartits amb Josep Pla, com per acceptar que l'important és fer coses que
ens agraden amb un esperit positiu i creador. Perquè, deia Luján, com que vivim en el món de les urgències
màximes i de les agendes peremptòries, l'única cosa eficaç és treballar en les coses que ens conforten. Ho
deia un col·leccionista de pipes, dels toros i de la història, amant de la bona cuina i del bon vi que, atenció
al matís, s'havia de beure quan s'està content i no per estar contents, que és molt diferent.
Diu un proverbi àrab: tens o reps el que dónes i guardes el que ets. Em fa l'efecte que Nèstor Luján no es
guardava res per ell i que tot el que havia rebut per la via de l'experiència, ho compartia amb el seu entorn.
Aquest plec de reflexions n'és un petit exemple i el meu petit homenatge a aquell que es considerava un
optimista per voluntat.
Darrera actualització ( Dissabte, 18 de desembre del 2010 02:00 )
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Gràcies pel teu escrit. És necessari recordar sempre, les persones lúcides que ens han precedit i, si es tracta
d'un bon escriptor, amb més motiu encara.
Dissabte 18 desembre 2010, 18:31

Quina pel·licula vols veure?
A quina sala de cinema vols anar?

Escriure un comentari
Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.
Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup Hermes i acceptar les
Normes de Participació. No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de
les persones.
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la
població de llurs autors.
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes.
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