Entre els seus títols més destacats sobresurten
tres llibres de contingut autobiogràfic: El teu nom
és Olga, traduït a vuit llengües, El nen de la plaça
Ballot i Inventari de jubilacions. S’hi han sumat
Temps afegit, breu creació literària de moments
diversos que pot ser considerada un autoretrat;
Relacions particulars, un relat del tracte personal
que va tenir amb Cela, Pla, Delibes, Sagarra, Foix
i Espriu; El meu ofici, una incisiva reflexió sobre
la relació entre l’ofici d’escriure i la societat, I la
festa segueix i A ritme del temps, que continuen
la línia literària autobiogràfica de Temps afegit. A
més d’aquests títols cal destacar Entre els lectors
i jo, una mostra suggestivament comentada de
les cartes que ha rebut, i Una vida articulada,
una selecció dels textos que Espinàs ha publicat
diàriament durant més de 35 anys a l’Avui i a El
Periódico. També s’han recollit en llibre-CD, amb
gran èxit, Les 26 cançons infantils.
Josep M. Espinàs ha rebut el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes i és membre de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

És un gran reportatge fet novel·la, un tros de
vida normal explicada amb un extraordinari
enginy literari. La novel·la alterna dos tempos,
la vida a la carretera i la crònica judicial
d’un accident.
Miguel Delibes la va considerar una novel·lareportatge comparable a les de Hemingway.
És, potser, la novel·la més celebrada d’Espinàs
i una de les més innovadores en la narrativa
catalana dels anys cinquanta i seixanta.

NOVEL.LA

En el moment de la seva publicació,
l’any 1959, la crítica en va dir:
«Una fluïdesa i una agilitat narratives
que han aconseguit reflectir de manera
perfecta la profunda humanitat dels seus
personatges.»
—Antoni Vilanova, Destino 1959
«Trenca amb l’absurda idea preconcebuda
que la literatura catalana no ha evolucionat
i que es troba aturada en un temps
passat amb motllos clàssics i estructures
tradicionals. Combat de nit és absolutament
moderna i dinàmica.»
—J.R. Marra-López, Ínsula 1961
«És transparent, amb una transparència
que, injustament, massa sovint ha estat
anomenada senzillesa o facilitat.
La seva obra és clara, com cal que sigui.»
—Joan Triadú 1971
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Barcelona, 1927.
Ha construït una obra literària de gran abast en
diversos camps. Es va iniciar com a novel·lista,
gènere en què va obtenir els premis Joanot
Martorell i Sant Jordi. També va guanyar el Víctor
Català per a llibres de contes. Més endavant va
tornar a la ficció amb la novel·la Vermell i passa i
el llibre de narracions Un racó de paraigua. Ha fet
una singular aportació a la literatura de viatges
amb nombrosos recorreguts a peu per diferents
territoris de Catalunya, Castella, Andalusia,
Galícia, el País Basc, el País Valencià i Mallorca,
entre d’altres.

«Per la seva tibantor el compararia a
Saint-Exupéry i Simenon.» —Salvador Espriu

Combat de nit és la humaníssima
i dramàtica epopeia d’un camioner.
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