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visita l'Espluga de Francoli Olga Xirinacs. El Casal, en l'avinen

'.:liesa de La seva v.i.s i, ta CO'l Escriptora del iVIes; ha cregut o-portQ que un

altre Escriptor del iVIes, vel de la vila,digues uns mots inicials en la

sessi6. Designaci6 que agraeixo al mateix temps qu.e desmtjo a l'escrip

tora un mes d'octubre ple de sati'sfaccions.

COM SEGHRAIVIENT sabreu, la Instituci6 de Lei; Lletres Catalanes,que te

per missi6 promoure La li teratlJ_ra i els literats catalans dins i fora
,

del pais,va engegar aguest rosari d'es�riptors, un cada mes,que visiten
�

.

,

seg_g_n_s pr'ogz-ama', Y poblacions, escoles, Insti tuts. ,Universi tats i Que
_,

�

_.0>0 ��
fan tambe sessions vespertines per al public en general. Aguesta es la

,,_...";/

sessi6 de l'Espluga. Cada literat s'explica davant el public,estableix

dialeg amb els lectors d'ara iamb els que ho seran.

En poc temps no pot definir-se una persona i menys en tots els caires

de La' ,.s�¥:e:tiVi tat creativa: j6 nome s puc esbossar Ll.euge ramerrt el per

fil de 'l'escriptora que tenim amb nosaltres.

Olga Xirinacs, que es tarragonina, es un cas d'�xit continuat des de



r
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les seves primeres aparicions en llibre,fa una vintena d1anys. Pero molt

particularment en la d�cada dels vuitanta,que es llepoca que els critics

designen c@m la d_ Qua indiscutible plenitude Olga Xirinacs ofereix un

dob1e corrent de llibres po e s i.a i
-

prosa. Co m tots e1s escrip-
.,,_ �

tors que cOnreen aquesta dualitat,sempr� es,fonamentalment, poeta. Aixi,

e1 seu m6n,fet de descobriments constants,de misteris a mig enretirar,

i de cdllors, impactes i Ln't.i.me s eLabor-ac i.ons que es d e s c Io ia en La seva

poesia,el trobem indefectiblement en la prosa, tant en els seus contes

con en les seves novel.les; fins La mitologia pr-o pa.a , tan tarragonina,

que 'inesperats de 1a seva prosa, feta de llocs

t de persones f'o r-c a co.ps anbn i.me s :els o f'ega t s , els d e aapar-erurt s j La no i,a

� l,eNUJ ca:Jl./?ie
estrangera trobada entre els pins: la platja, les cases,�is pendissos�

ni vora mar ni dins la ciutat, el cant6 nord ciutada,les botigues, les

llums difoses 0 omnipresents.



fa sentir tant com vessar-s� ,

e1s anys mentre crei�·n e1s pins i

que ,com ella diu, ,_ "vell passar

Mes que no imaginar, Olga Xirinats troba,fa troba11es per una elaboraci6

d'e1ements que sempre s6rr pouats en un fons d'ex

periencia vital somogllt pels impactes de 1a 11um,e1 oaisatge immediat,

e1s ritmes de 1a Yida. No debades posseei� sensibi1itat per

Le s arts plastiques i per La mus i.oa , I, sobretot, un temps propi,qu:e 1a

,

",,--./ si
No hi ha manera d'acostar-se a un autor ,

_ .eLs ametllons IT.

no es.
�leglnt 1a seva obra. Jo

,

,,;

us convido a fer-ho, tant si prefenu . 1es novel.1es premiades amb els

'PREMIS JOSEF PLA SANT JORDI RAMON LLULL

Interior amb

difunts

Al meu cap
una 110sa

Zona

Maritima

col.leccions de relats breus La mostela africana 0 Re1ats de mort

Jo, pero, repeteixo, aconsel1aria d'acostar-se a Olga Xirinac� pel

cami de 1a sev� poesia. Aleshores com�rendrem aue e1 mon d'un escriptor
es sempre unitari. I en arribar a 1a el sentit



natges belluguen,passen entre ombres de colors i moren (Interior. ..)
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d'aquella prosa Que tothora te tant de �isteri com de delicadesa, de tenul-
;'

tat com de forGa. Es poesia.
- ..........

_Ella ·,tar'com' fa dir de Viirginia .vo�lf,

es mou tambe en un m6n d'expressions complicades,molt

interior i d'arrels fondissimes,clavades en aigUes subterranies de

forts corrents que potser no s'arriben a detectar. I te els paisatges
J

refugi,amb uns exteriors com una ampla calitja estesa i palpitant,amb

puntejats i clapes molte� vegades com bra9ades de flors on els perso-

I'


