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1. InfAnTESA I JOvEnTUT (1914-1936)

1.1. L’ambient familiar

Josep Espriu i Castelló (Santa Coloma de Farners, 1914 – Barcelona, 2002) va 
ser membre d’una família nombrosa. Era el tercer de cinc germans, dels quals 
el primer, Francesc (1911-1926), va morir als quinze anys d’edat: Josep Espriu el 
recordava com un noi alt, cepat, potser d’un metre setanta, tot un home, malgrat 
la seva joventut. El segon va ser el gran escriptor Salvador Espriu (1913-1985), 
amb el qual en Josep va compartir aspectes molt importants de la vida. De fet, 
van conviure sempre, en la mateixa casa, i Salvador va treballar durant anys, 
sempre en llocs de responsabilitat secundària —la seva vida literària no li hauria 
permès la dedicació absoluta que hi va aplicar el seu germà—, dins l’estructura 
del cooperativisme sanitari que aquest va crear. Hi va haver també una germa-
neta, la Maria Isabel (1916-1923), que va morir als set anys. I, finalment, una 
segona germana, la Maria Lluïsa (1919-2010), de la qual després explicarem 
una anècdota corprenedora sobre aquesta vida familiar.

no cal dir que el seu pare, Francesc Espriu —notari primer a Santa Coloma 
de Farners i després a Barcelona—, i la seva mare, Escolàstica Castelló, van patir 
molt amb les morts i les llargues malalties que les havien precedit d’aquests dos 
fills, tan joves. Cal afegir-hi que, entremig d’aquestes dues morts, en Salvador va 
patir primer un xarampió i després una pleuresia purulenta que va exigir una 
aleshores molt perillosa intervenció quirúrgica i que, de resultes de tot plegat, 
va haver de fer dos anys seguit de llit. I, a sobre, l’any 1931, en Josep va patir 
uns ganglis de tipus tuberculós, que, malgrat no tractar-se finalment de res de 
veritablement greu, perquè no van arribar a derivar en tuberculosi, van fer que 
la família, lògicament molt alarmada, visqués vuit o nou mesos d’angoixa, fins 
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que un període d’estada al clima de Viladrau va permetre que tothom arribés a la 
seguretat que aquesta vegada la malaltia no tenia el nivell de gravetat temut.

Aquesta situació, sempre amb el patiment per una mort recent, per un perill 
concret de mort o per la por que qualsevol malaltia arribés a ser quelcom de 
decididament greu, va fer que els pares dels Espriu en resultessin molt afectats. 
En especial la mare, una persona absolutament dedicada a l’atenció dels seus 
fills. En Salvador explicava que ell havia vist sempre la mare, amb l’excepció 
d’uns períodes molt curts de la seva vida, contínuament vestida de dol. I la filla 
última, la Maria Lluïsa, arribava a assegurar que, fins que ella no va tenir el seu 
primer fill, mai no havia vist somriure la seva mare. Aquest primer somriure va 
ser, doncs, diu la filla, en veure el primer nét.

Podem estar segurs que aquesta dura primera època juvenil va deixar 
empremta en els tres fills que van arribar a l’edat adulta. Salvador Espriu ens 
ha escrit versos bellíssims dedicats a la seva mare —barrejats sovint amb la 
passió que aquesta tenia per les roses, el conreu de les quals era potser el seu 
únic passatemps. I Josep Espriu acceptava, sense estar-ne segur del tot —deia 
ell— que potser el contacte amb tants metges, sovint grans amics de la família, 

El 1923, els quatre germans més 
grans: Francesc, Salvador, Josep i 
Maria Isabel. En segon terme, els 
pares Francesc i Escolàstica. (Font: 
arxiu de la família Espriu-Bonet)
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Principi dels anys 20. Els cinc germans Espriu: Francesc, Salvador, Josep, Maria Isabel i Maria 
Lluïsa. (Font: arxiu del Centre d’Estudis Salvador Espriu) 
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podria haver afavorit la seva vocació, molt d’hora sentida, per la medicina. 
Tanmateix, i com és lògic, les cinc criatures van tenir infanteses normals, van 
triscar i jugar com tots els nens, i no van ser tan conscients com els seus pobres 
pares dels problemes de salut que s’acarnissaven amb la seva família. Sembla 
que el més entremaliat i imaginatiu era en Salvador, que en Josep era tran-
quil i flemàtic i seguia el seu germà, i que en Francesc, amb una molt precoç 
vocació per l’escultura, de seguida va tendir més aviat a allunyar-se dels jocs 
dels seus germans. Un d’aquests jocs, quan ja tots eren una mica grandets, 
era la representació d’obres de teatre amb l’ajuda de l’escenari amb figuretes 
que en Josep havia rebut de regal. De bon començament, representaven les 
obres que venien incloses al mateix teatret. Més tard, feien les peces que un 
Salvador Espriu de deu o dotze anys s’empescava, i que escenificava, ell tot 
sol, per a un públic constituït pels seus germans més petits i la mare. 

Avui en dia poden semblar-nos molt curiosos alguns aspectes de l’adolescèn-
cia d’aquells germans, fills d’un notari de Barcelona amb despatx i residència 
familiar a la dreta de l’Eixample, en un pis immens del carrer Diputació, entre 
Bruc i Girona. Sembla ser que era molt normal que un qualsevol dels dos nois 
acompanyés el pare, després de dinar i abans que aquest tornés a la feina, 
a la tertúlia del Círculo Ecuestre, aleshores a la Plaça de Catalunya i, doncs, a 
un pas de despatx i domicili. Els contertulians habituals de l’Ecuestre eren 
catedràtics, juristes, alts magistrats, que hi anaven, senzillament, a veure’s 
i a conversar, que era una cosa importantíssima segons el notari Espriu. El 
seu fill Salvador ha qualificat el seu pare d’“hereu directe de generacions de 
conversadors”.1 Afegim-hi el fet que a les sobretaules de la família era molt 
freqüent l’assistència de persones molt diverses, que tant podien ser una alta 
jerarquia eclesiàstica o un important representant de la burgesia local, com 
alguns personatges poc convencionals, fins i tot bohemis, invitats pel notari 
—que era molt afeccionat, amb escàndol de la seva dona, a fer invitacions 
d’aquest tipus, un bon xic peculiars. En aquestes ocasions, es veu que el 
pare provocava la conversa, i els fills hi eren admesos amb tota naturalitat, i 
podien manifestar lliurament les pròpies opinions, a condició únicament de 
mantenir sempre una actitud de respecte a aquelles persones i, naturalment, 
a les opinions que aquestes poguessin tenir. Cal dir que tots dos germans van 
mantenir-se, durant tota la vida, veritables amants de la conversa, del raona-
ment, del diàleg. I que aquesta actitud va ser sempre bàsica a la vida i a la 
projecció professional, i al cooperativisme, del que després arribaria a ser el 
cooperativista doctor Espriu.

1 “Presentació” de Primera història d’Esther, de Salvador Espriu. Aymà, Barcelona, 1948.
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1.2. Els estudis

Els dos germans Espriu van fer el batxillerat al col·legi (laic) de Sant Lluís 
Gonzaga, al carrer Bonavista, a Gràcia. Probablement, a causa del nivell 
socio e conòmic de la família, hauria estat més normal que haguessin estudiat, 
per exemple, amb els jesuïtes, que era l’escola de l’alta burgesia barcelonina, 
però l’anticlericalisme del notari no va permetre que els seus fills s’eduquessin 
amb un orde religiós. Curiosament, en canvi, i hem de suposar que pel pes de 
la religiositat de la mare, anys després, la seva germana M. Lluïsa seria inscrita 
al Sagrat Cor, del carrer Diputació, una de les escoles femenines en aquell mo-
ment més conservadorament religioses i més classistes de Barcelona. Els dos 
germans barons, com diem, van estudiar a aquella escola laica i, segons sembla, 
sempre van ser els primers de la classe. Hi havia pocs alumnes, en Josep tenia 
un temperament tranquil, i probablement l’ordre i la disciplina que regnaven 
en aquell centre eren precisament el que a ell li convenia per tal de treure 
profit dels seus estudis: vaja, ell deia que havia tret tot el batxillerat amb unes 

Any 1931. Primer “Carnet de identidad” de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Medicina, 
de l’alumne José Espriu Castelló. (Font: arxiu de la família Espriu-Bonet)
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notes magnífiques. nosaltres bé podem creure que d’aquests resultats havien 
de ser un component primordial, ben cert, aquelles organització i disciplina 
del col·legi, que tant s’adaptaven al seu tarannà. Perquè la veritat és que amb 
l’entrada a la Universitat la cosa va canviar de manera diametral: 

Tot ho recordo vagament… però el que sí que tinc molt present és que el 
canvi em va aportar un gran alliberament, una mena de sensació de deixar enre-
re l’obligació i el control, el lligam dels horaris, l’estudi vigilat per una persona 
gran que en dèiem “l’aio” i que fèiem en una habitació anomenada sala d’estudi. 
D’aquesta disciplina vaig anar a parar al món de la Facultat de Medicina de 
l’Hospital Clínic. Al primer curs, si no passàvem de sis-cents, en faltava poc; això 
només els oficials; dels lliures, ja no en tinc ni idea… A l’aula hi devien cabre, 
a tot estirar, uns dos-cents, i sempre hi havia empentes i bufetades a la porta 
per poder entrar. Si no anaves a classe, el catedràtic t’ho agraïa, perquè no s’hi 
cabia. Tot plegat feia que comencés a ser un mal estudiant. Defugia una mica els 
catedràtics, perquè sempre m’ha fet angúnia estar en fals.2 

Tot això, als disset anys, tot just complerts. no era, no, un moment fàcil.
Tanmateix, d’alguna manera, va aprovar el primer curs. En començar el segon, 

i quan l’assumpte anava si fa no fa com l’any anterior, se li va presentar la formació 
de ganglis de tipus tuberculós a la qual ja ens hem referit abans. Finalment, com 
també ja hem dit, la cosa no va ser greu, però entre l’ensurt i l’estada de vuit mesos 
a Viladrau —excursions, alguna feina rural—, que com a mesura precautòria li 
va ser aplicada, el curs va ser totalment perdut. És al curs 1933-1934 quan estudia 
—i aprova— el segon de la carrera. I el tercer, al següent any escolar.

I quan està estudiant, doncs, el quart curs de Medicina, l’any 1936, arriba, 
per a tothom, la guerra civil.

2 Converses amb Josep Espriu, de Ramon Rius i Mosoll. Elaia – Fundació Espriu, Barcelona, 1990.
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2. LA gUERRA CIvIL (1936-1939)

2.1. “L’espantosa guerra”

El seu germà, Salvador Espriu, ens ha deixat escrit, pels volts de l’any 1973, que, 
en iniciar-se la guerra civil, ell es considerava absolutament republicà. Republicà 
“del 31”, de la Generalitat. “I, en conseqüència, no desitjava aleshores, com no 
desitjo ara, l’enfrontament, sinó la concòrdia. no em considerava ni roig ni blanc, 
sinó, senzillament, hispànic. Amb una actitud així, vaig patir molt, espiritualment 
s’entén, perquè vaig patir per tots dos costats”.3 Podem ben creure que aquestes 
paraules podien haver estat firmades també pel nostre biografiat. I, és clar, per 
moltes altres persones, que, a Catalunya i a Espanya, van haver d’experimentar 
aquest sofriment produït, ben cert, per ambdós bàndols. Encara que en el cas 
dels Espriu potser va ser sofert amb una virulència molt especial.

Com era normal entre els nois de casa bona, en arribar-los el moment del 
servei militar obligatori, els dos germans havien estat soldats “de quota”, és a dir, 
d’aquells que, a canvi del pagament d’una determinada quantitat, s’alliberaven 
d’aquesta desagradable obligació mitjançant un còmode servei de sis mesos. 
En començar la guerra, en Salvador és mobilitzat immediatament, és destinat 
a una caserna dominada per la F.A.I., a la mateixa Barcelona, i després a la co-
lumna Macià-Companys, organitzada per Esquerra Republicana. no és enviat al 

3 “Bio-bibliografía de Salvador Espriu”, de Santos Hernández, publicada a la 3a edició bilingüe català/
castellà de Cuadernos para el Diálogo de La pell de brau / La piel de toro, de Salvador Espriu. Cuadernos 
para el Diálogo, Madrid, 1973.
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front, a causa de la seva deficient salut, i el dediquen a donar classes als futurs 
oficials de complement. Poc després és desmobilitzat, el tornen a cridar més 
tard, i aquesta vegada, ja per a tota la duració de la guerra, el destinen al servei 
d’arxius de l’Auditoria de Guerra. Per cert, que sembla que aquesta situació 
després li permetrà organitzar, juntament amb altres companys, la desaparició 
dels expedients d’alguns condemnats a mort, la qual cosa probablement va 
servir per salvar més d’una vida.

2.2. Metge des del primer moment

La situació d’en Josep és molt diferent. El dia 1 de juliol de 1936 es pre-
senta a la caserna prefixada per tal d’iniciar el seu servei militar. Li accepten 
la presentació, li donen el permís per tal que pugui presentar-se als exàmens 
de quart curs de Medicina i, alhora, li ofereixen de ser destinat a un hospital. 
Aquest hospital és militar, però l’acceptació d’aquest servei l’impossibilita ar-
ribar a ser alferes de complement, grau que es veu que li feia molta il·lusió de 
poder lluir. Decideix consultar amb el seu pare abans de prendre cap decisió, 
i va a parlar-ne amb ell a Arenys de Mar, on en aquell moment es troba tota la 
família. Suposem que el notari Espriu es va alegrar molt del fet que el seu fill, 
que fins aleshores no havia mostrat cap veritable interès pels estudis ni per res que 
no fos anar fent la viu-viu i passar-s’ho el millor possible, li consultés sobre un 
assumpte que, tenint en compte com es veien venir les coses, podia resultar 
rapidíssimament d’interès decisiu en molts aspectes. Li fa notar que la situació 
del moment sembla indicar que no resulta aconsellable de ficar-s’hi en cap servei 
d’armes i, sobretot, que si ha decidit ser metge, el lògic és aprofitar per fer el 
servei militar en un hospital. Així ho fa el fill, i el dia 13, encara sense acabar els 
exàmens, ha de presentar-se a l’hospital del carrer Tallers. I aquella matinada és 
assassinat Calvo Sotelo. Durant els dies immediatament següents, es desencadena 
el caos. En iniciar-se les hostilitats, molta gent creu, incomprensiblement, que 
l’exèrcit institucional es dissolt i que es pot deixar que els hospitals deixin de 
funcionar. Espriu considera, i ho defensa així davant dels seus companys, que 
no pot abandonar-se l’hospital, quan cada dia hi estan arribant ferits. Que hi 
ha feina a fer, i que cal fer-la. I ell s’hi queda, a fer-la, amb molts d’altres, en 
aquell hospital militar de l’exèrcit republicà. Potser és en aquest moment que 
l’estudiant despreocupat i poca-solta comença a esdevenir el metge conscient, 
enamorat de la seva professió i del bé que amb ella pot fer als seus semblants, 
que més tard arribarà a ser, ja per a sempre.

2.3. Membre del Comitè Antifeixista i del Socorro Blanco

Aquest instant espantós de la vida de tot un poble amuntega aspectes per-
sonals terribles per a Josep Espriu. El dia 18 de juliol dos cosins germans seus, 
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madrilenys —setze, disset anys—, es troben a El Escorial, i són enxampats per 
un d’aquells escamots que, en totes les guerres i en tots els bàndols, es consi-
deren amb dret de vida i de mort sobre tothom. Amb motius per al perdó i per 
a la condemna igualment imbècils, un d’ells és perdonat i l’altre mor a trets. 
El dia 28, són assassinats a Arenys de Mar el rector i el vicari i un frare caputxí, 
tots tres amics de la família. La indignació i la impotència davant d’aquest fet 
ocasiona un edema agut de pulmó al pare d’Espriu, que pateix del cor, i de 
resultes del qual està a punt de morir. Pocs dies després, quan encara se n’està 
refent, un grup de la F.A.I. envaeix la casa, confisca el cotxe, s’apodera d’una 
sèrie d’objectes de culte religiós de l’oratori i crema l’arxiu familiar, que con-
servava documentació des de la segona meitat del segle XVIII.

Al mateix temps, a l’hospital s’estava constituint el corresponent “comitè 
popular”, la funció principal dels quals era la detecció i càstig de feixistes. 
Gairebé tots els seus membres eren de la F.A.I., però era exigit que hi hagués 
també algun representat dels que hi eren, a l’hospital, oficialment en qualitat 
tan sols de soldats de lleva. I el fet és que el nostre biografiat va ser elegit pels 
seus companys com a representant seu al Comitè. I així ens trobem amb què un 
home que està patint aquests terribles drames al si de la seva família —produïts, 
d’una manera o altre, pel bàndol republicà—, es veu formant part d’un “comitè 
popular antifeixista de soldats i treballadors”. I que, a sobre, ha d’enfrontar-se 
amb molts dels seus companys, perquè ell no pot estar d’acord amb els mètodes 
expeditius i brutals que sovint es pretenia aplicar per a les habituals depuracions 
d’elements sospitosos de feixisme. A sobre, quan va acabar-se aquest primer 
període caòtic de constitució, i el funcionament rutinari de l’hospital va co-
mençar a rutllar, la direcció el va anomenar “caporal de l’exèrcit popular de la 
República, per mèrits de guerra”. Ell assegura que no va mai barrejar la política 
i el seu ofici, i que l’únic que va fer va ser treballar molt, moltíssim, ajudar en 
tot el que li era possible. Potser aquest va ser el motiu de què se l’enviés a posar 
en funcionament un altre hospital, també a la mateixa Barcelona. 

Un dia, però, va ser detingut pel Servei d’Informació Militar (S.I.M.), acusat 
de ser feixista i membre del Socorro Blanco. Aquesta organització era una xarxa 
teòricament d’ajut humanitari, sembla que en alguns casos més o menys tole-
rada pel govern republicà, que es dedicava a recaptar diners i aliments per tal 
d’ajudar persones perjudicades per l’acció del sector republicà que, de vegades, 
no tenien ni per sobreviure. Hem pogut parlar amb alguna persona que encara 
recorda que la seva família va poder viure en aquella època gràcies a l’ajuda 
rebuda a través de Josep Espriu. El fumut és que aquestes funcions de recaptar 
diners i de distribuir-lo, sovint, podien esdevenir una activitat clandestina pe-
rillosa, perquè fàcilment podien produir l’acusació d’ajudar feixistes, enemics 
del poble. I cal reconèixer que la línia de separació entre el treball del Socorro 
Blanco i l’activitat d’espionatge, o de sabotatge, era difícil de discernir. I moltes 
vegades va ser, sens dubte, franquejada.
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