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n llibre per cada any 
de la seva vida... Cu-
riós algoritme que 
enguany es trenca-
rà positivament per-
què diu que en trau-

rà dos o tres més abans de desem-
bre... I és que la ploma, l’energia i 
el bon humor de l’Olga Xirinachs 
són inesgotables, i així ho ha va-
lorat l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana, que el passat 
29 de març li va atorgar el premi 
Jaume Fuster, una distinció que es 
farà realitat el 15 de juny en un ac-
te oficial al Museu d’Art Modern de 
Tarragona. 

Avui compleix 86 anys i demà 
presenta al vestíbul del Teatre Tar-
ragona el seu vuitanta-sisè llibre, 
La cua de vaca (Editorial Ganzell), 
una compilació de proses curtes, al-
gunes d’elles que revelen miste-
ris... «Altres que punxen» asseve-
ra enriolada, com quan denuncia 
que la gent gran no pot accedir a 
la Muralla per falta d’accessos 
adaptats com rampes «Li dic Adeu 
a la Muralla, després de tota una 
vida havent-hi anat...» 

També demà l’escriptor, crític li-
terari i professor de la UVIC, Llo-
renç Soldevila, autor de la geogra-
fia literària dels Països Catalans, 
conduirà una passejada literària 
per la ciutat de Tarragona tot res-
seguint la ruta de l’Olga Xirinachs, 
els seus referents literaris, els seus 
llocs estimats. 

Tornant al 86è llibre de l’escrip-
tora, es tracta de misteris literaris, 
com el del cementiri dels Jans -un 
dels temes recurrents de la seva 
narrativa- o el de la Cova del Mi-
racle on «viu», segons explica, el Se-
verià Vargas, un personatge lite-
rari dels seus, que, com els dels 
westerns, sempre té una foguera 
amb el cafè a punt pels passavo-
lants que vulguin compartir una 
tassa de cafè amb ell... O d’altres 
misteris de la vida real, com la con-
fabulació en contra que va patir 

en ocasió del seu premi Sant Jor-
di el 1984, per part d’alguns es-
criptors coneguts, que tancats en 
el seu barcelonisme no volien/po-
dien creure que es pogués premi-
ar algú de les comarques del Sud: 
«No em coneixien i tenien reticèn-
cies perquè no era de Barcelona, 

però al final em vaig endur el pre-
mi de la crítica per Al meu cap una 
llosa». 

Aquestes dificultats discrimina-
tòries dels autors tarragonins, víc-
times del centralisme barceloní, 
Olga Xirinachs les ha viscut al llarg 
de la seva llarga carrera. Comen-
tant les dificultats de reconeixe-
ment del reusenc Xavier Amorós i 
d’ella mateixa apunta: «dubto que 
la nostra «aura», del Xavier Amo-
rós i meva, arribi més enllà del 

Garraf, cosa que aquí tenim ja molt 
patida.» -I afegeix- «I, encara, Amo-
rós té una preciosa biblioteca a 
Reus dedicada. Que jo tenia aquí 
un col·legi amb el meu nom, amb 
mestres joves molt entusiastes i el 
van suprimir, això que havia ob-
tingut dos premis d’Escola Verda i 
un de Baldiri Reixach!» 

Parlar amb l’Olga Xirinachs és 
sempre un gratificant intercanvi 
d’informacions i sensacions, i un 
xut d’energia positiva, tan neces-
sària en aquests moments d’evi-
dent pèrdua d’ús social del català, 
agreujada per les sentències judi-
cials desfavorables a la immersió 
lingüística, com la que és notícia 
aquesta setmana als mitjans de co-
municació, ja que obliga a impar-
tir el 25% d’ensenyaments en cas-
tellà a l’escola catalana. Acabo la 
conversa amb l’Olga Xirinachs per-
què diu que cada dimarts a les 11 
h ha de baixar al Balcó del Medi-
terrani a manifestar-se amb els «Ja-
ios per la República», com en diu 
carinyosament... I és que la seva 
energia no decau... Per molts anys, 
Olga!
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y el chivo T

enemos dos expresiones muy uti-
lizadas para comentar un cese: «ca-
beza de turco» y «chivo expiatorio». 

Lo del turco viene de que los cruzados, 
cuando mataban a un turco, separaban 
su cabeza y la exhibían. Lo del chivo es 
más antiguo. Los israelitas llevaban al 
sacerdote dos machos de cabra y echa-
ban suertes. Uno era degollado y al otro 
se le mandaba al desierto con la supues-
ta carga de los pecados que debían ex-
piarse. 

En el caso que preside la actualidad de 
estos días, el turco, o la cabra, es Paz Es-
teban, directora del CNI, en el que traba-
jan 3.000 personas. Por ella pasó la orden 
de espiar a muchos independentistas, de 
quienes dijo el ministro Margallo que va-
garían por el espacio, y han conseguido 
que sea su espía la que vague por el de-
sierto. 
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Demà es presenta al Teatre Tarragona el seu 86è llibre. Quin pes el de la 
literatura! Sospira, tot enyorant el col·legi de l’Oliva que duia el seu nom i 
que, tot i haver rebut premis, va ser inexplicablement suprimit. Demencial
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Doctora en Periodisme i Ciències de Comunica-
ció i diplomada en Traducció i Interpretació,  
Tate Cabré ha treballat en premsa i televisió.  
És Guia Oficial de Turisme de Catalunya.
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86 anys i 86 llibres

Xirinachs és l’escriptora tarragonina més prolífica de tots els temps. 
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