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L’escriptor i articulista Josep M. Espinàs ha publicat el volum breu ‘Temps afegit’

Temps afegit, temps de profit
N A R R A T I V A J O A N J O S E P I S E R N

Josep M. Espinàs, Temps afegit.
Edicions la Campana.

Barcelona, 2001.

A
l futbol, quan l’àrbi-
tre marca els minuts
que s’han d’afegir al
final del partit, el que
pretén, en certa ma-

nera, és recuperar un temps
que els jugadors no han apro-
fitat prou durant el transcurs
normal del joc. Per això em
vaig estranyar força en saber
que el darrer llibre de Josep M.
Espinàs, escriptor summa-
ment atent als detalls, es titu-
lava precisament així: Temps
afegit. Després, en llegir el ca-
pítol introductori vaig veure
que el mateix Espinàs sortia al
pas d’aquesta possible inter-
pretació equívoca i li donava la
volta: el temps afegit a què es
refereix el nostre home no té
res a veure amb el temps per-
dut, ben al contrari. I és que,
com diria el Puyal, l’Espinàs és
un murri...

Per què, doncs, la tria d’a-
quest títol? Deixem que ens ho
expliqui el mateix Espinàs: en
certa ocasió, diu, va llegir en
alguna banda que l’expectativa
mitjana de vida per a un home
a Catalunya era de 73 anys.
Doncs bé, ara, amb els 74 ja
ben complerts –és a dir, ins-
tal·lat en aquest temps de més
que les estadístiques ja li estan
concedint–, es decideix a fer
un petit inventari íntim de
moments viscuts que ha volgut
salvar d’aquest temps que pas-
sa implacablement.

Tres característiques defi-
neixen la situació actual de Jo-
sep M. Espinàs: una notòria
tendència a narrar observaci-

ons (els seus llibres de viatges a
peu en són una bona prova),
una remarcable coherència
personal (que es pot constatar
en els nombrosos àmbits en
què ha intervingut en la seva
extensa vida pública) i, sobre-
tot, el plaer de continuar es-
crivint amb la màxima lliber-
tat (com demostra dia a dia en
la seva faceta d’articulista i de
col·laborador radiofònic). I tot
plegat brandant
una bandera: la de
l’esperança. Una
esperança senzilla i
il·lusionada d’aca-
bar el partit, expli-
ca, “empatant amb
mi mateix”. És a
dir, d’acabar en
pau i en paus.

Com es pot veu-
re, doncs, Déu n’hi
do el que Josep M.
Espinàs es planteja
en aquest llibret
d’aspecte modest
però ple d’excel-
lents vibracions i
de petits miracles
quotidians. Mira-
cles com, per
exemple, desper-
tar-se cada dia, sen-
tir-se viu (és a dir,
notar que avui et fa
mal un genoll, de-
mà la ronyonada...), obrir la fi-
nestra i començar a sentir el
xivarri de la ciutat, respirar a
fons i després baixar al carrer,
no pas amb l’ascensor sinó per
les escales, entomant a poc a
poc les notícies de la vida que
recomença a cada replà. I pas-
sejar. I anar a buscar els resul-
tats d’una analítica que et diu
que estàs bé, que de moment
tot és normal, que fins l’any

que ve no cal tornar-hi. I pala-
dejar un bon whisky per cele-
brar-ho. I a la nit, dins de la
foscor de la casa –la nostra
foscor, la que ja ens és famili-
ar– recuperar la serenor dels
sentits que ens diuen “bona
nit” i que ens adormen tran-
quil·lament “enamorat d’ador-
mir-me”, com bellament des-
criu l’Espinàs.

Si el lector ha arribat fins

aquí ja s’haurà adonat que no
estic parlant d’un llibre qual-
sevol. Temps afegit neix d’unes
circumstàncies força singulars
i això es percep. Ara fa nou
anys, en arribar als 65, Josep M.
Espinàs publicava Inventari de
jubilacions, un volum de prop
de 250 pàgines de text atapeït
en el qual, situat en aquella
edat en què els reglaments
oficials indiquen que ens hem

de jubilar, l’autor passava re-
vista a totes aquelles coses de
les quals s’havia hagut d’anar
jubilant al llarg de la vida. Ell,
precisament, que per la seva
condició de treballador sense
amo és el paradigma perfecte
de la persona no jubilable.

Ara, però, l’Espinàs en té
prou amb 90 pàgines genero-
ses de blancs i de format petit
per deixar-nos un llibre llumi-

nós, ple de vida i de coneixe-
ment. Jove i, alhora, savi. Un
llibre de capítols breus però
intensos que combina imatges
impressionistes amb reflexi-
ons senzilles que tocaran la fi-
bra del lector, per poc sensible
que sigui. Un llibre en què, al
meu parer, Josep M. Espinàs
arriba a un nivell de conden-
sació expressiva màxima. On
hi trobem idees i sentiments

despullats de tota retòrica, ex-
plicats directament i franca,
allunyats de cap temptació de
fer-ho bonic o, pitjor encara, de
fer-ho transcendent. Tot i que les
coses de les quals ens parla ho
són, sens dubte, de transcen-
dents.

CLARIVIDÈNCIA I LLIBERTAT
Temps afegit es un libre petit,
però no menor. Un llibre es-
sencial i minimalista en què
tot hi és en la seva justa me-
sura. Un text escrit, a més a

més, per un gat
vell en l’ofici de
comunicar. Amb
un ritme intern en
la construcció de
les frases que ar-
rossega el lector
gairebé a pas de
dansa per l’interi-
or de les seves pà-
gines. Ens equivo-
caríem greument
si consideràvem
aquest llibre com
un mer entreteni-
ment editorial
mentre no arriba,
una mica abans de
Sant Jordi, l’habi-
tual llibre de viat-
ges a peu. Temps
afegit és un llibre
exemplar. En
molts sentits. Tant
pel que fa al con-
tingut com a la

manera d’exposar-lo. I sobre-
tot –no en tinc cap dubte– és
el llibre on l’Espinàs s’ha bui-
dat amb més generositat. 74
anys i una pila de bons llibres
darrere seu són els seus po-
ders. Un temps, doncs, es-
plèndidament aprofitat com
es demostra en aquest bell
exercici de tendresa, de clari-
vidència i de llibertat que és
Temps afegit.
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J
oan Baptista Campos va
obtenir amb aquest lli-
bre el premi de poesia
Senyoriu d’Ausiàs Mar-
ch del 2000. L’autor

treballa com a metge en una
unitat del SAMU, i aquest con-
tacte quotidià amb la mort es
veu reflectit al poemari, sobre-
tot en la primera de les tres
parts en què s’estructura el lli-
bre, i que porta per títol De la
carretera. El poema que obre el
llibre, N-340, presenta el que se-
rà la constant dels poemes d’a-
questa primera part, el senti-
ment davant la mort, el buit
que hi deixa i la por. Els poemes
que hi segueixen presenten un
to dramàtic davant la mort, en
A trossos s’invita de manera ve-
hement a expressar el dolor
sense cap repressió, i a Trànsits
es presenta la mort com “la

constatació del desordre”, i el
vidre tacat i sagnat com l’aca-
bament definitiu del temps, el
sentiment dominant davant
aquests esdeveniments és la
por, perquè com diu un vers del
poema Un aclariment (absurd), “la
vida i la mort s’hi perseguei-
xen”, la mort suposa la pèrdua
de l’esperança: “¿Qui, entre el
soroll del trànsit, m’ha buidat /
l’esperança en la boira de la
sang?”, es pregunta al poema
Qui m’ha pres la paraula? Però
aquest sentiment a poc a poc es
va asserenant, al poema Tard o
d’hora expressa la seguretat de
l’arribada de la mort i l’accepta
amb naturalitat, i considera la
por com “l’últim baluard de la
lucidesa”. Els quatre darrers
poemes d’aquesta primera part
constitueixen una manifestació
serena sobre la mort, en què
fins i tot en algun moment el
poeta manifesta el seu goig per

poder ajudar la gent en mo-
ments difícils gràcies al seu
ofici, i una invitació a no perdre
el temps en banalitats. És
aquesta la part més reeixida del
llibre, amb poemes excel·lents
com ara Trànsits, La pluja i
Aquesta és la qüestió, on trobem
imatges d’una gran plasticitat i
de vegades amb una mirada ci-
nematogràfica, com quan en
mig del silenci després d’un
accident s’escolta només el so-
roll d’una botzina, o quan cau
la pluja damunt els vidres de
l’ambulància, a través dels
quals la mirada del poeta re-
flecteix l’angoixa i la por.

RELACIÓ AMB LA CIUTAT
La segona part del llibre porta
per títol De ciutat, i és encapça-
lada per un seguit de poemes
on el poeta expressa la seva re-
lació amb la ciutat, i encara que
no apareix cap referència ono-

màstica, s’endevina que és Cas-
telló de la Plana. En aquests
poemes l’autor expressa la soli-
tud en mig dels sorolls de la
ciutat, i també l’angoixa i la por
del pas del temps en ell mateix
i en la ciutat. Destaca sobretot
l’excel·lent poema Cant de Ciutat,
on ens presenta una ciutat en-
fosquida i llunyana, però tam-
bé una ciutat que li fa l’ullet
cada matí amb complicitat d’a-
mant i per la que declara el seu
amor: “Però, t’estime, Ciutat, /
per damunt dels teus defectes”.
Continua aquest apartat del
llibre amb poemes de contin-
gut social Davant l’espill, a con-
tracor i Davant del televisor, on
manifesta la preocupació per la
indiferència amb què ens mi-
rem la violència que forma part
de la nostra quotidianitat. Clou
aquesta part del llibre amb un
parell de poemes on lamenta la
pèrdua de la memòria en els

temps actuals, ja que la me-
mòria fa créixer el vers.

En la tercera part del llibre,
Del jardí, dels dies, assistim a una
relació entre el fet poètic i la
natura. Al primer poema Dibuix
del natural el poeta escriu un
autoretrat on manifesta que
l’únic que té és la literatura: “La
ploma buida i el paper tacat”, i
el seu jardí són les paraules. El
poder destructiu del temps és
present a la majoria dels poe-
mes d’aquest apartat, primer
amb un contingut amarg,
identificat amb la repetició cí-
clica de les estacions en poemes
com ara Febrer i Passeig de pri-
mavera, després amb serena ac-
ceptació com a Rostres: “Bruts,
una mica ennegrits / pel fum
del temps, les estacions, el co-
ratge, / però sempre serens...”.
Serenitat potser provocada per
l’amor al seu fill en el poema
Òbric la porta, que clou el llibre.

J.B. Campos, que havia gua-
nyat algun premi local a les
comarques de Castelló, té ara
ocasió de donar-se a conèixer a
tot l’àmbit lingüístic amb un
llibre que no decebrà els lec-
tors, ja que està escrit des de
l’autenticitat de l’experiència.


