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“Jo no tinc me-
mòria històrica, o
potser seria mi-
llor dir-ne crono-
lògica. No és un
defecte aparegut

amb l’edat, sinó constitucional, per-
què de jove ja se m’esborraven les
dates. Havia de fer un gran esforç
per situar qualsevol fet en l’any cor-
responent. En canvi, m’era ben fàcil
situar-lo en el seu espai”. Així co-
mença El nen de la plaça Ballot, el
primer d’una sèrie de llibres en què
la vida pròpia de Josep Maria Espi-
nàs és recuperada sobretot a partir
dels llocs per on l’escriptor ha pas-
sat. Això passa en els gairebé vint tí-
tols de viatges a peu (entre els quals
hi ha caminades pel Priorat, per la
Costa de la Mort, pel Matarranya i
fins i tot per uns grans magatzems),
però també en els llibres més pro-
pers a les memòries, sempre confe-
gides a partir de la fragmentarietat
i sense un ordre cronològic, fins i tot
a l’hora de plantejar-se un viatge a la
infantesa i adolescència, com pas-
sa a El nen de la plaça Ballot.

Temps afegit (2001), El meu ofi-
ci (2008) i I la festa segueix (2009)
configuren una aproximació singu-
lar i reflexiva a la vida i la feina de
Josep Maria Espinàs, lligades indis-

Fer memòria sense
pretendre-ho

solublement. “La literatura és una
mena d’adob que s’escampa per di-
versos camps”, escriu Espinàs a I la
festa segueix. En el seu cas, l’ha dis-
seminat en novel·les com La tram-
pa (1956) i Combat de nit (1959), en
llibres de narracions com Un racó de
paraigua (1997), en reculls d’arti-
cles –els sis volums d’A la vora de...–
i en la sèrie de viatges, a més d’altres
volums en què la descripció de l’en-
torn predomina, cas de Barcelona,
blanc i negre (1964), amb fotografi-
es de Xavier Miserachs, i l’aventu-
ra de Seguint tot l’Ebre amb un pri-
mitiu Velosolex (2003).

“No tinc ni idea de per què he es-
crit els 85 llibres que he publicat fins
ara –diu Espinàs–. Mai no he fet res
perquè toqués, per a mi tot ha estat
d’una naturalitat absoluta”. Espinàs
no diferencia entre uns títols i altres
de la seva bibliografia: ficció i experi-
ència l’han ajudat a construir un món
que, amb els anys, s’ha anat despu-
llant d’artificis retòrics fins a arribar
al flux plàcid i orgànic dels últims tí-
tols. “Estic convençut que mai no es-
criuré unes memòries, però prepa-
ro una contrabiografia en què expli-
caré el que no he fet –assegura–. Les
enciclopèdies d’avui m’atribueixen
intencions que no he tingut i fets que
no he protagonitzat”.✒
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A El nen de la plaça Ballot,
Josep Maria Espinàs re-
construeix la seva infan-
tesa a partir de diversos
espais emblemàtics: els
pisos on va viure, les cases
dels avis –d’Argentona i
Sant Just– i l’escola.

La Campana, 1988

EL NEN DE LA PLAÇA
BALLOT

SIS LLIBRES PER CONÈIXER MILLOR ESPINÀS

Poc abans de fer 65 anys,
Espinàs va repassar els
oficis dels quals s’ha jubi-
lat (advocat, poeta, confe-
renciant) i tot de concep-
tes que li desperten refle-
xions, com l’orgull, l’ambi-
ció i la sensibilitat.

La Campana, 1992

INVENTARI DE
JUBILACIONS

A Temps afegit, Espinàs
en té prou amb pocs parà-
grafs per evocar algun
moment de benestar o
deixar anar algun aforis-
me camuflat: “La vida és
una successió d’oblits fà-
cilment assimilables”.

TEMPS AFEGIT

“Què vol dir treballar.
Què vol dir descansar”, es
pregunta Espinàs a El
meu ofici. Vida i escriptu-
ra avancen alhora en un
llibre on l’escriptor re-
pensa i reivindica la seva
feina.

EL MEU OFICI

Inspirat per un poema de
Jacques Prévert, Espinàs
s’aferra a la continuïtat
amb un volum que es pot
llegir com una segona part
orgànica de Temps afegit.
“El temps va passant, però
la festa segueix”, escriu.

I LA FESTA SEGUEIX

“Aquest llibre és una his-
tòria escrita entre els més
diversos lectors i jo. Ells
s’hi retraten i jo també”.
Espinàs escull alguns dels
milers de cartes que ha re-
but al llarg dels anys i les
contesta ara.

La Campana, 2011

ENTRE ELS LECTORS
I JO

La Campana, 2008

La Campana, 2009

La Campana, 2001

Josep Maria Espinàs  Tinc la impressió que jo no escric per a una majoria ni per a una minoria, i això és una limitació com les altres, no una
tria, encertada o desencertada ● Sóc un impur, i la sovint menystinguda impuresa em dóna la llibertat


