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Olga Xirinacs escriu poesia i narrativa
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En la fortalesa
de la paraula

V I C E N Ç L L O R C A

U
n dels trets més sig-
nificatius d’Olga Xi-
rinacs (Tarragona,
1936) és la seva de-
dicació total a la pa-

raula literària. En aquest sentit,
ha excel·lit com a poeta, novel-
lista, narradora, autora de pro-
sa de no-ficció..., tot obtenint-ne
el reconeixement a través dels
guardons més importants de
cada gènere, com ara el Carles
Riba de poesia i el Sant Jordi i el
Ramon Llull de novel·la. Per
aquest motiu, la Generalitat de
Catalunya li atorgà el 1990 la
Creu de Sant Jordi. Un anècdota
curiosa relacionada amb les
distincions és que, al seu mo-
ment, l’autora va decidir inver-
tir literàriament la dotació que
havia obtingut del Llull per Zo-
na marítima (Planeta, 1986), i
d’aquesta manera va empren-
dre un viatge a Nova York a
bord del Queen Elizabeth, on va
escriure durant el trajecte la
seva novel·la següent, Mar de
fons (Planeta, 1988). I és que Xi-
rinacs ha aprofitat sovint el vi-
atge –especialment per mar–
com a escriptori de les seves
obres.

Actualment, el seu projecte
més immediat és l’estrena d’u-
na Cantata dels castells amb co-
rals infantils i juvenils per al
concurs casteller de Tarragona.
Igualment, el mes de novembre
apareixerà a Pagès Editors el
poemari Grills de mandarina, que
conté una part de jazz-blues
que recita amb el saxofonista
Xavier Pié. Ja a la primavera del
2005, Comte d’Aure publicarà
el dietari El viatge. 1986-1990. Està
especialment il·lusionada per
aquest llibre, ja que considera
que “els dietaris escrits per do-
nes no abunden, i solen ser
menystinguts”.

LA FACETA MUSICAL
Potser no és tan coneguda la
seva faceta musical, però el cert
és que pot improvisar un con-
cert a piano davant el públic,
com li vaig veure fer en una
ocasió en un restaurant. També
és una amant de la pintura,
gènere del qual coneix una in-
finitat de detalls dels artistes i
les seves obres. Resseguir una
exposició amb Xirinacs és un
vertader plaer. Ara bé, aquesta
dona creativa, sensible, plena
de passió per les lletres i les arts
té un caràcter fort, segur, sense
retòriques i amb un sentit molt
ampli de la realitat. Conversar
amb ella és sempre un exercici
de lucidesa, però també de sor-
presa, ja que no saps mai quina
carta té amagada en el pou dels
seus amplis coneixements de la
cultura i de la psicologia hu-
mana. En certa mesura, m’a-
grada de veure-la, per un cantó,
amb la fortalesa de la muralla
de la seva Tarragona natal, on,
no tan sols es troba arrelada,
sinó que li ha dedicat moltes
pàgines de la seva obra, entre
d’altres el poemari titulat sig-
nificativament Muralla (Colum-
na, 1993). I, per un altre, amb
aquella alegria de la llum tar-
ragonina que tant entusiasma-
va Josep Pla, fins i al punt de
concebre-la com una metàfora
del goig de viure dels clàssics.
Crec que Xirinacs ha conviscut

al llarg dels anys amb el genius
loci del món llatí, i que això es
nota en els seus textos i en la
seva concepció de l’art i de la
vida.

I perquè els bons costums
mai no s’han de perdre, quan
quedem per conversar em pro-
posa de fer-ho per Internet. Sort
que un ja està preparat a
aquestes alçades per navegar en
diverses mars! De manera que
deso la clàssica gravadora i el
quadern de notes, i em con-
necto a la xarxa que estableix,
de cop, un moviment de pa-
raules d’ordinador a ordinador.
“Em demana el present i les
perspectives de futur de les lle-
tres catalanes. Fa de mal predir,
i no m’atreveixo a fer un pro-
nòstic de la seva evolució, per-
què les condicions sí que les
veig, però no sé cap on ens de-
cantarem els escriptors”.
Aquesta responsabilitat dels
protagonistes de l’escriptura és
present al llarg de la conversa,
en què ironitza sobre els que
anomena pseudoprofetes de la
literatura catalana: «D’una
banda, hi ha els pseudoprofetes
que pronostiquen periòdica-
ment la mort o l’agonia de la
literatura catalana. És cíclic, i
ho tinc documentat. L’arrel
prové de Gabriel Ferrater, que
ja a Sobre literatura, del 1953, en
pronosticava la mort. Ell s’ins-
pirava en Paul Valéry, que havia
dit el mateix referent a les lle-
tres franceses. Valéry, alhora,
ho havia recollit del cardenal
Bossuet, en la cèlebre frase fu-
neral “Madame se meurt”. Des de
llavors, els nostres acòlits i epí-
gons han anat corejant les ab-
soltes de la llengua a grans ti-
tulars de premsa. Mai no n’he
llegit desmentits, i això algun
efecte deu fer en el públic lector
o escriptor. O potser no, i els
serveix d’estímul per fer la
contra i tirar endavant».

Per Xirinacs, la qüestió pri-
mordial és la internacionalit-

zació de les lletres catalanes,
cavall de batalla en què caldria
centrar tots els esforços: “Hi ha
la dificultat d’exportació. L’ar-
tista ha de ser conegut al món,
no solament al seu reducte.
Pintors, escultors, músics, són
lloats i reconeguts per nosal-
tres quan el seu renom es fa
mundial. Però, ¿i l’escriptor?
¿Qui procura el reconeixement
mundial de l’escriptor? La po-
lítica de traduccions és irrelle-
vant si la comparem amb les
arts plàstiques i musicals. Però
la literatura és una Art, en
majúscules. S’importa molta
literatura estrangera, i això és
bo sempre que sigui de quali-
tat. Ja es feia els anys 20 i 30, en
excel·lents col·leccions i molt
més a l’abast del lector que les
actuals”.

Una de les sortides que hi
veu és la tasca coordinada del
món editorial amb les agències
literàries, que valora positiva-
ment com a dinamitzadores
del món literari. “La dificultat
és sortir fora, desig ben lícit
per a un artista. L’argument
fort de qualsevol editorial o
institució al novel·lista que vol
exportar obra és dir que un
editor estranger ha de dema-
nar aquella edició, al castellà o
a qualsevol altra llengua.
¿Quin editor estranger coneix
l’obra d’un català? Barrera gai-
rebé insalvable. Llavors cal
contractar una agència literà-
ria i prendre paciència”. D’a-
quí la importància també de
les traduccions i, fins i tot, que
hi hagi premis que les tinguin
en compte: “Actualment al-
guns premis ja comporten tra-
ducció a altres llengües. Em
refereixo a novel·les. Només ho
he aconseguit en un sol cas, ja
fa anys, però desitjo que els
nous escriptors se’n beneficiïn.
Pel que fa a poesia i a literatura
infantil i juvenil, la traducció
no sol tenir tants entrebancs, i
així els intercanvis resulten
profitosos”.

MANCA D’AUTOESTIMA
En qualsevol cas, el problema
no és de qualitat dels autors,
sinó d’una certa manca d’auto-
estima que ens du a considerar
primerament el que ve de fora
en detriment de la producció
autòctona. “Tenim excel·lents
escriptors en actiu, però ens sol
enlluernar més el que arriba de
fora amb una bona promoció,
encara que sigui mediocre. És
l’art de vendre”. En qualsevol
cas, apel·la a la responsabilitat
del sector: “Amb tots aquests
condicionaments, no puc pre-
dir cap on anirem els escrip-
tors. Com sempre en l’evolució
terrestre, tot és tempteig i
adaptació per a la supervivèn-
cia. De nosaltres depèn la lite-

ratura i nosaltres marcarem les
pautes”.

La música és ben present en
la seva vida. M’ho explica tot
resseguint les arrels familiars
de les quals se sent hereva:
«Ascendència materna asturia-
na i gallega. Un piano de cua
que va venir de Cuba amb una
besàvia. Una abuela, María del
Amor Hermoso, que va guanyar
un premi de piano al conser-
vatori de Santiago. Un abuelo,
don Faustino Díaz Sánchez del
Río, amb capa, que va venir a
Tarragona amb el seu destí de
delegat de Tabacalera, a la
Rambla. Tenia un rètol al des-
patx on deia “Sed breves”. Li van
ser publicades algunes obres de
teatre. Ascendència paterna ca-
talana. Un avi de Barcelona
–Sant Gervasi–, descrit a Interi-
or amb difunts (premi Josep Pla
1982), que es passejava per la
Rambla mentre tiraven bombes
durant la Setmana Tràgica.
Treballava en una empresa
química al passatge del Crèdit,
encara intacte, per sort. Va ar-
ribar a Tarragona com a delegat
d’Unión Española de Explosi-
vos, a la Rambla. Va ser presi-
dent de la Societat Filharmòni-
ca de Tarragona. L’àvia paterna,
de Rubí, aprenia lieds amb el
professor de música del meu
pare, i me’ls ensenyava a mi,
juntament amb les cançons
populars catalanes i els memo-
rables tangos de Josep Sentís,
injustament oblidats”. Per això,
es defineix com a “música per
professió i escriptora per devo-
ció” i es considera “contempla-
tiva i tenaç, amb fortes arrels en
les dues direccions”.

DEGANA DE LES LLETRES
Després de la seva trajectòria,
no pot evitar veure’s a ella ma-
teixa com una degana de les
lletres catalanes: “En la nostra
literatura, em veig gairebé com
una degana, amb moltes obres
editades, força projectes i molta
col·laboració social”. Precisa-
ment, i d’acord amb el que
afirma a propòsit de la manca
d’exportació de la literatura
catalana, actualment ha fet
traduir a l’anglès la novel·la
amb què va guanyar el Sant
Jordi el 1984, Al meu cap, una
llosa (Proa, 1985), per tal d’in-
tentar publicar-lo en el mercat
anglosaxó: “Aquest premi Sant
Jordi me l’he fet traduir parti-
cularment a l’anglès i el té una
agent, perquè la seva edició en
anglès és ara la meva prioritat i
el meu testament literari. És
una obra molt sòlida, sobre la
mort de Virginia Woolf. Des-
prés d’aquesta, vaig tenir una
decepció llegint Les hores, i més
veient la pel·lícula, que reflec-
teix tota mena d’errors pel que
fa a Woolf. Però la meva és del
1984, i encara espera torn per
sortir... És allò que comentava
abans. El desinterès i les poques
ganes de vendre”.

Davant la mar de Tarragona,
amb una atmosfera musical,
Xirinacs dóna pas al camí de la
seva obra tot tenint sempre
present una frase. “La meva
frase habitual, sobre el mar que
sempre tinc al davant, és el
breu poema d’Ungaretti: M’illu-
mino d’immenso”.

BREVIARI XXI

☛ Un color.
Verd

☛ Un polític català
i un de mundial.
La política és construcció
de la ‘polis’ en sentit am-
pli, i la fa el poble.

☛ Un paisatge i una ciutat.
El mar. Tarragona.

☛ Una paraula.
Bosc.

☛ Una obra de poesia
catalana i una altra
de poesia universal.
‘Tardor’, de M. Melendres.
‘El quadern del bosc de
pins’, de Francis Ponge.

☛ Una obra de prosa
catalana i una altra
de prosa universal.
‘Proses bàrbares’, de P.
Bertrana. ‘La mort a Venè-
cia’, de T. Mann.

☛ Un obra d’assaig de pen-
sament català i una altra per-
tanyent a l’universal.
‘Poesia, llenguatge, forma’,
de M. Manent. ‘Historia de
la vida privada’, de diver-
sos autors.

☛ Una obra de la crítica
literària catalana
i una altra de la universal.
‘Una cultura sense lliber-
tat’, de J. Triadú.
‘Los grandes libros’,
de D. Denby.

☛ Un artista català
i un de forà.
Josep Grau-Garriga.
Cindy Sherman.

☛ Un segle.
El XXI.


