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Periodista de vocació i ofici –«soc honestament, 
orgullosament, periodista», havia declarat– 
va escriure, sobretot, a la revista Destino, on va 
publicar el seu primer article el 1943. Hi va tenir 
columna fixa i en va ser director durant molts 
anys. Va multiplicar les seves col·laboracions en 
els mitjans de comunicació i també es va prodigar 
com a escriptor. Al final de la seva vida declarava 
haver publicat uns 25.000 articles i haver escrit 
una cinquantena de llibres.
Nèstor Luján ha estat, sens dubte, un dels 
periodistes més importants de la segona meitat  
del segle XX no només a escala catalana i 
espanyola sinó també europea. En seria un 
testimoni –que presentem en aquesta exposició– 
la carta manuscrita que li envia Jean-François 
Revel, el mític director de L’Express, en la qual  
el qualifica de «mestre i amic».

Nèstor Luján va néixer l’1 de març de 1922  
a Mataró, a l’edifici de Can Serra, on avui el 
recordem, i va morir a Barcelona el 22 de 
desembre de 1995. Va viure a la nostra ciutat 
fins als nou anys, quan la família es va  
traslladar a Barcelona.



Personatge d’una curiositat insaciable, que li 
permetia arribar al fons dels temes més diversos, 
defensava les virtuts de l’epicureisme i, a la vegada, 
practicava un periodisme compromès que el va 
portar a ser condemnat pel Tribunal de Orden 
Público. Liberal i escèptic, no va ser franquista en 
temps de Franco ni «progressista» en temps de 
democràcia. Potser per això, a vegades, la seva 
figura ha resultat incòmoda a uns i altres.
L’exposició que presentem al Museu de Mataró 
és modesta d’espai però ambiciosa de contingut. 
El visitant hi trobarà les claus que li permetran 
conèixer la personalitat i l’obra d’un periodista poc 
o gens conegut per les noves generacions. Hem 
intentat que el visitant no es perdi en els múltiples 
meandres per on va discórrer l’activitat professional 
de Luján, sinó que trobi el fil conductor que doni 
coherència al seu itinerari. I hem dividit l’exposició 
en quatre àmbits –biografia, periodisme, llibres 
i gastronomia– per facilitar la visita i la millor 
comprensió d’allò que hi expliquem.

Agustí Pons
Comissari



Viatge a Uganda. Finals del 1959. 
FONS TIN ESPERANzA



El periodisme

Nèstor Luján va ser director de Destino des de 
l’abril de 1958 fins al maig de 1975, quan presenta 
la seva dimissió a Jordi Pujol, el nou propietari de 
la revista. Fins aquell moment, Josep Vergés  
(1910-2001) i Nèstor Luján havien format un 
bon tàndem –base de l’èxit de la revista–, en 
el qual cadascun sabia perfectament el paper 
que li corresponia. «Josep Vergés –ha deixat 
escrit Luján– va ser sempre el veritable director 
de Destino. El primer director i també propietari, 
Ignasi Agustí (...), no comprengué que Vergés 
intervingués en la confecció de la revista i van 
partir peres. Jo, que vaig ser el successor d’Agustí, 
sempre vaig reconèixer que Vergés tenia la revista 
dins el cap. La convivència fou, crec jo, bona per 
a tots dos. Vull creure que jo tenia unes qualitats 
discretes que van servir a la revista i a mi mateix».
No es pot dir que Josep Vergés i els col·laboradors 
de la revista formessin una gran família, però 
sí que entre ells s’havia teixit un seguit de 
complicitats que sovint anaven més enllà de la 
simple esfera professional. Molts s’havien iniciat en 
el periodisme abans de la Guerra Civil i assumien, 
amb més o menys matisos, un catalanisme 
amagat rere un explícit barcelonisme i una visió 



de la societat molt tamisada pel conflicte pel 
qual havien passat. Els col·laboradors no van 
ser sempre els mateixos, i Vergés es va obrir, a 
partir dels anys seixanta, a figures emergents del 
periodisme, de posicions més esquerranes, com 
Mateo Madridejos, Eliseo Bayo o Josep Maria 
Huertas Claveria.

Nèstor Luján quan encara escrivia a mà, ca. 1952. 
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Josep Vergés i Nèstor Luján, ca. 1970. 
FONS JOSEP VERGéS, NÚM. 831. BIBLIOTECA DE CATALUNYA



Destino no només va ser la revista que durant 
molts anys va reflectir i, en certa manera, marcar 
la vida cultural de Catalunya –l’única, fins a 
l’aparició i consolidació de Serra d’Or– sinó 
que, en altres àmbits, sobretot el literari, la seva 
influència es va estendre a tot Espanya. Era 
un viatge de doble direcció. Molts dels millors 
escriptors en castellà col·laboraven amb més o 
menys regularitat a la revista Destino: de Miguel 
Delibes a Francisco Umbral, per exemple.  
I, a la vegada, aquests escriptors havien trobat  
a l’editorial Destino l’empresa que els projectava  
al seu mercat natural.
Nèstor Luján també va col·laborar en moltes altres 
publicacions, ben bé una vintena. Pel nombre i 
rellevància dels seus articles destaquem els que 
va publicar als diaris El Noticiero Universal, La 
Vanguardia, El Observador i l’Avui; i a les revistes 
Historia y Vida, Jano, Gaceta Ilustrada, Sábado 
Gráfico, El Món i El Temps. També trobem articles 
seus a Algo, Bouquet, Cocina y Hogar, Gimlet, 
Gourmets, Hoja del Mar, Magda, Número Uno, 
Viajar i Cuatro ruedas. és principalment per la 
seva aportació al periodisme que el 1985 li va ser 
concedida la Creu de Sant Jordi.



D’esquerra a dreta, Celestí Martí Farreras, Jaume Vicens 
Vives, Xavier Montsalvatge, Nèstor Luján, Josep Vergés, 
Josep Pla, Ignasi Agustí, Carles Sentís, Ribes fill, Ribes 
pare –responsables de la publicitat de la revista–,  
una persona sense identificar i Josep Muntañola. 
© RAMON DIMAS. 1945. FONS TIN ESPERANzA



Fira del Llibre de Madrid. D’esquerra a dreta:  
José Jiménez Lozano, Gonzalo Torrente Ballester,  
Augusto Assía, Josep Vergés, Luz Watts, Dionisio Ridruejo,  
Antonio Buero Vallejo, R. J. Sender, Carmen Laforet,  
Jesús Fernández Santos, Baltasar Porcel,  
José Luis Castillo Puche, Miguel Delibes, Francisco Umbral,  
Francisco García Pavón i Hipólito Escolar. Juny de 1974. 
FONS JOSEP VERGéS, NÚM. 668. BIBLIOTECA DE CATALUNYA



Nèstor Luján al despatx on treballava la secretària, al pis 
de l’avinguda Diagonal amb Enric Granados. Deu estar 
dictant un article perquè té un magnetòfon a la mà. 
© PILAR AYMERICH, 1978. FONS TIN ESPERANzA



Els llibres

Nèstor Luján es definia com a periodista. Però 
això no vol dir que defugís altres àmbits literaris. 
En total, va publicar una cinquantena de llibres 
relacionats, sobretot, amb la història, els viatges, 
els retrats literaris, la crònica i la gastronomia. 
Cal destacar Historia del toreo (1954), que 
trenca els esquemes fins aleshores admesos; 
El libro de la cocina española: gastronomía e 
historia (1970), escrit conjuntament amb Joan 
Perucho, i que marca un punt i a part pel que 
fa al reconeixement de la cuina tradicional; i els 
dos llibres sobre els anys quaranta i cinquanta i 
els personatges que ell va conèixer. Complerts 
els 65, va començar a escriure novel·les, amb 
les quals va guanyar alguns dels premis més 
importants, tant en català com en castellà.



La gastronomia

La dedicació de Nèstor Luján a la literatura 
gastronòmica era la conseqüència directa de 
la seva voluntat de practicar l’epicureisme, 
de la seva passió per la història i de la seva 
capacitat literària per transmetre al lector el plaer 
tamisat en mil matisos que li provocava allò que 
menjava. Per això, els seus textos gastronòmics 
tant poden constituir una incitant invitació als 
sentits com una incursió brillant i documentada 
a un determinat territori, o totes dues coses a la 
vegada. Reivindicava tant la cuina tradicional com 
els grans plats de la millor cuina de tot el món. 
Als últims anys de la seva vida no va congeniar 
amb les concepcions més radicals de la nouvelle 
cuisine, i es va mostrar especialment crític amb 
els experiments que implicaven una manipulació 
dels aliments, que ell considerava excessiva.



Nèstor Luján amb Frédy Girardet al seu 
restaurant, a Crissier, prop de Lausana, 1984. 
FONS TIN ESPERANzA



HORARI
De dimarts a divendres de 17 a 20 h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h 
Diumenges d’11 a 14 h
Tancat els dilluns i els festius
(excepte 6 i 8 de desembre, que  
el museu restarà obert d’11 a 14 h)

ENTRADA GRATUÏTA

VISITES GUIADES
Consulteu  
www.culturamataro.cat/agenda

VISITES CONCERTADES  
PER A GRUPS
937 412 930
(de dilluns a divendres de 9 a 14 h) 
educacultura@ajmataro.cat

Can Serra  
Museu de Mataró
El Carreró, 17
08301 Mataró
937 582 401 
museum@ajmataro.cat

Museu de Mataró 
Cultura Mataró   

@museumataro 
@CulturaMataro

@culturamataro

Foto de portada: Nèstor Luján al seu despatx, ca. 1974.
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