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Olga Xirinacs ha publicat un nou dietari, ‘El viatge’

Viatges amb flors i espines
A S S A I G

J O A N T R I A D Ú

Olga Xirinacs, El viatge. Dietari
1986-1990. Editorial Comte

d’Aure. Barcelona, 2004.

S
óc un lector avesat a
llegir diaris o dietaris,
de qualsevol mena o
procedència. Però
amb dues condicions:

d’autors contemporanis (per a
mi, és clar, ho són els del segle
XX) i que siguin per ells matei-
xos una obra literària (pot ser
que siguin, temps enllà, la mi-
llor de l’autor). Val a dir que la
pràctica d’escriure un diari té
un tirant cap a l’excés i alesho-
res, a poc a poc, deixa enrere la
creació literària i tot el que és
l’entorn de l’escriptor, i esdevé
un document reiteratiu, un
miratge de la seva realitat o una
forma de grafomania, una ad-
dicció en què l’escriptor és do-
minat per l’escriptura. Hi ha
excepcions, insignes, com pot
ser la d’Anaïs Nin. En la meva
joventut llegíem el Diari de
Katherine Mansfield. Més tard
vingueren els diaris de Kafka,
més ençà els diaris parisencs de
Jünger i un volum dels Dietaris
de Witold Gombrowicz, “veri-
table nàufrag de la història”,
com ha estat anomenat, i emi-
nent propugnador del diari
com a obra d’art, destinada a
fer que l’autor sigui ell mateix i
no com el lector voldria que fos.

Olga Xirinacs a El viatge pre-
senta, com diu ella, un dietari
fragmentat. Però no sols en el
temps que abasta, cinc anys es-
cassos, sinó cap endins de la
seva vida, on l’autora ha deixat
arribar el lector. Ja havíem tin-
gut Música de cambra, fa més de
vint anys. Ara, Xirinacs del seu
escriure en fa el que vol. Això
dóna tranquil·litat al lector
d’un dietari, perquè no es troba
davant d’un exercici en certa
manera complementari, qui
sap si compensatori, d’una car-
rera literària, sinó que, capgi-
rant aquella possible i fins i tot
plausible situació, ens sentim
acompanyats per una plenitud
de vida, en la qual la poesia, la

narrativa, la música i l’art ser-
veixen el repòs del guerrer.

Tanmateix, no tot és equili-
brat i plàcid en aquestes pàgi-
nes intenses. Hi ha alguns mo-
ments que fan altura entre si-
lencis. Un d’ells és el de la ma-
laltia fatal anunciada i el dolor
que l’autora s’emporta de viat-
ge. Dijon s’escau ser la “capital
del dolor”, per a dir-ho com
Eluard. Sort que amb el viatge
de retorn la citació no és de
poesia sinó de comèdia perquè
“tot va bé si acaba bé”.

Un altre punt alt del dietari
s’encavalla amb aquest perquè
justament a la clínica li truca la
seva filla amb la notícia que
amb Al meu cap una llosa, publi-
cada l’any anterior, ha guanyat
el premi de la Crítica Serra
d’Or. Des de la seva inquietant
i aïllada situació, Olga Xirinacs
no s’està d’evocar sense embuts
el que va passar amb aquesta
novel·la quan va tenir el premi

Sant Jordi. Sembla increïble,
però el dietari no enganya. Es-
criu: “Quan vaig guanyar el
Sant Jordi es van revoltar con-
tra mi un grup d’escriptors que
m’haurien volgut usurpar el
premi, i que van merèixer l’a-
tenció de tots els mitjans, tele-
visió inclosa. A mi no em van
concedir veu enlloc. Els van ar-
ribar a publicar un estoig amb
els seus tres volums i el repte
imprès: «Ara el públic decidirà
quin és el millor»”. Tot seguit,
després d’aquesta freda concre-
ció de dades sobre uns fets que
aleshores (1986) eren a tocar,
l’escriptora es recorda d’haver
estat advertida “que es guardés
de les enveges” però més aviat
s’inclina a expressar sorpresa
per la “supèrbia d’alguns es-
criptors”. Tot plegat va passar
per alt, en general, al món de la
cultura catalana de l’època. Jo
mateix vaig saber-ne poca cosa
i, pel que veig, malament. L’any

següent vaig contribuir amb el
meu vot que Al meu cap una llosa
tingués el premi de la Crítica
Serra d’Or, gens influït per
aquelles vexacions amb les
quals ens farien creure que la
nova Tarragona podia recaure
en una “Vetusta”, però ara en
virtut d’un neoprovincianisme
autòcton i canònic.

MESTRA EN DESENCÍS
Però dos anys després del Sant
Jordi Olga Xirinacs rep el Carles
Riba per Llavis que dansen. Con-
fessa que per a ella era un
somni des de feia anys. Mestra
en desencís, tanmateix, al cap
de pocs dies nota que hi ha un
vast silenci. Ella mateixa es
pregunta si sempre cal esperar
alguna cosa. Respon: “Algú que
em digui: he llegit els poemes,
i me’ls comenti”. A la presen-
tació del llibre, a la seu, estre-
nada de poc, d’Enciclopèdia
Catalana, amb concert de relle-

vància, selecte, gent, presenta-
dor de nom (Bru de Sala), ella
observa: “Però no hi havia la
gent de lletres que jo hauria
esperat trobar”.

Vaig tractar, abans de tot ai-
xò, força abans, Olga Xirinacs
als Jocs Florals de la Llengua
Catalana, tal com s’anomena-
ven a l’exili. Impressionava el
seu aplom, entre els xàfecs de
successius aplaudiments. Sem-
pre l’he vista igual. Potser per-
què no m’hi he mirat prou. Ara
llegir El viatge m’ha portat, en-
tre altres coses, al coneixement
d’una viatgera inquieta i revol-
tada. Uns silencis i el que con-
sidera unes exclusions la fan
patir. Els premis, molts i bons,
les distincions (el “guardó del
tarragoní fidel”, per exemple),
les responsabilitats culturals i
socials que li són demanades, el
nomenament i el recorregut de
l’Escriptor del Mes, amb un bell
homenatge al castell d’Escor-
nalbou, la Creu de Sant Jordi,
són sentits i agraïts per ella,
gairebé no cal dir-ho. Però no
sembla que facin anar el seu
cor; perquè el que ella vol és
que s’estimi, que es llegeixi (i
que els entesos que se sap que
hi entenen ho demostrin tam-
bé) la seva obra. Protesta en
veure’s, creu ella, pel que de bo
li havien dit, exclosa. Escriu:
“Vanitat? Orgull ferit? No. Re-
sistència a desaparèixer a causa
d’un silenci cruel que no en-
tenc. Després cal viure altra ve-
gada”. En efecte. El seu viatge
d’aquells anys és ric en vida: la
sensibilitat afuada (en la botà-
nica, per exemple); de sempre,
la música, però també els viat-
ges, l’art, la diversitat de lectu-
res, el cinema escollit, la vida
familiar, els records d’infante-
sa, l’amistat amb Teresa Llacu-
na i l’espiritualitat d’una fe que
la porta de camí i qui sap si fa
–no sé a qui, no sé quan– una
mica de nosa. Tant se val. Ja he
dit que sóc, com es veu, un lec-
tor de dietaris.

Noves històries per a temes vells
N A R R A T I V A X U L I O R I C A R D O T R I G O

Eva Ibbotson,
Maia se’n va a l’Amazones.

Traducció de Marcel Soler.
Salamandra.

Barcelona, 2004.

T
ot gran èxit en litera-
tura genera onades
d’imitadors que po-
ques vegades respo-
nen a les expectatives.

Així, les novel·les de J.K. Row-
ling han suposat un reforç sig-
nificatiu dels corrents màgics
de la literatura, i dic reforç
perquè, adreçada al públic ju-
venil o no, la fantasia no ha
perdut mai l’estimació dels lec-
tors que volen deixar de banda
la seva quotidianitat. Un com-
portament que no deixa de ser

curiós en l’època de l’hiperrea-
lisme i dels grans avenços tec-
nològics, però que es fa ente-
nedor si veiem l’ésser humà
com un joc de sensacions opo-
sades que cada cert temps ne-
cessiten mirar a l’altra banda
del mirall per a sobreviure.

D’entre les autores que s’han
beneficiat d’aquesta revifalla hi
ha l’austríaca Eva Ibbotson, una
escriptora amb una biografia
peculiar. Sembla que no va es-
criure fins als cinquanta anys i
que ho va fer després d’ado-
nar-se que als lectors els agra-
daven les històries amb perso-
natges extraordinaris. No és es-
trany, doncs, que a bona part
de les seves històries els prota-
gonistes siguin mags i bruixes,
ni tampoc que hagi tingut una

excel·lent acollida entre el pú-
blic infantil i juvenil.

A Maia se’n va a l’Amazones
trobem, però, un canvi de re-
gistre. L’autora imagina una
aventura d’una altra època en
què una noia òrfena abandona
l’internat i travessa l’Atlàntic
per anar a viure a Manaos, al
cor de l’Amazones. És l’any
1910, les coses no han canviat
gaire des de Jane Eyre i Angla-
terra encara es pot llegir en
clau victoriana. La Maia viatja al
Brasil i coneix un noi anglès
amant de la selva que li mostra
la natura en tot el seu esplen-
dor. Sense oblidar un altre per-
sonatge que no podia quedar-se
fora: l’institutriu que amaga
secrets insospitables. Tot plegat
ens fa viure una història clàssi-

ca, una història d’aprenentat-
ge, de descobriment d’altres
realitats.

Ibbotson ha escrit alguna co-
sa més que una novel·la juvenil.
La densitat de la seva prosa, la
riquesa d’elements que fa servir
per construir la trama i l’esforç
per bastir un escenari creïble
conformen una obra estimable
que conjuga el millor de la tra-
dició narrativa amb una visió
oberta i divertida, sense oblidar
els clarobscurs que sempre
acompanyen les novel·les d’a-
quest gènere.

DUES AVENTURES ALHORA
L’aventura de la Maia es con-
verteix també en la de l’autora,
que ha sabut canviar el registre
amb encert i que obre camins a

la novel·la juvenil traduïda a
casa nostra, sovint de pretesa
modernitat. Si els clàssics han
passat a un segon pla davant
l’empenta d’un realisme casolà
no sempre ben entès, potser és
el moment d’introduir altres
autors que tot i ser actuals ens
obren perspectives històriques
poc freqüents. Des d’aquest
punt de vista, la novel·la d’Ib-
botson es pot considerar un
bon exemple de revisió d’un
passat que en la narrativa d’a-
dults practiquen amb èxit no-
tables autors com ara Michel
Faber i Sarah Waters.

Maia se’n va a l’Amazones és
una història que farà gaudir
tant a un lector jove, que vul-
gui obrir el seus horitzons,
com a un lector més adult,
que desitgi recuperar una mi-
ca l’esperit de la literatura co-
lonial, el pols d’aquella època
en què el món encara era ple
de misteris exòtics i el canal
Viajar no ens feia assequibles
amb esbalaïdora facilitat tots
els racons del globus.


