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e temps s’en va, le temps
s’en va, Madame». I la do-
na, que abans fou noia i

molt abans nena, mira per la fines-
tra abocada al mar i escriu. Escriu
des de la saviesa del seu bagatge
vital («Em vaig fer gran llegint
poetes: de llegir-los, creixia; / ca-
mes i braços s’allargaven com
l’heura a la paret de pedra.»); des
de la salabror que aspira i li parla
d’un temps antic, batec constant
dels seus versos («Fregàvem la ca-
ra a la paret ardent d’enyorança ro-
mana»); des de l’enyor reivindica-
tiu per tantes «memòries apaga-
des»; des de l’esperança retrobada
més enllà de la postguerra (« a poc
a poc, hi va tornar a haver estels /
per als nostres ulls d’infant»); i des
de l’evidència aclaparadora del pas
del temps («¡feia fred, amor, / al
corredor dels anys!»).

La poesia d’Olga Xirinacs és
una amalgama de tons, d’olors, de
colors, de música, de referències
pictòriques que conflueixen per
evocar l’alè més vitalista del caràc-
ter mediterrani. Tots els elements
de la terra hi són presents, tots els
moments de l’any descrits, totes
les sensacions del cos intuïdes. I,
darrere cada paraula, l’evidència
d’una experiència viscuda intensa-
ment i l’afany per deixar-ne l’em-
premta eterna («cada nit, / princesa
nua, t’escriuré a la pell / les parau-
les que tu m’has ensenyat»). I la
ciutat –«princesa nua»– es troba a
l’inici de cada vers, de cada imat-
ge, present per justificar-ne la seva
dependència («Depenc de cos i pe-
dra / i les arrels se’m nuen al cer-
vell») i el seu retorn cíclic i neces-
sari («Tots els camins que has fet
tornen a tu / per terra i mar en una
tarda estesa»). I, tanmateix, més
enllà del mar, més enllà del poble
que l’ha acollida i dels indrets eu-
ropeus descoberts, la seva poesia
es desborda i envaeix tots els ra-
cons de l’ànima, convertint en art
tota cosa anomenada.

L

«... le temps s’en va, le temps
s’en va, Madame». I entre versos
reviscolem l’amor prematur pels
llibres («Teníem un paradís que
trèiem dels llibres antics, / i era
verd clar i verd fosc / [..] / Després
tot quedava tancat als llibres, / que
guardaven la llum definitiva.»), els
senyals inequívocs que defineixen
la ciutat i la manera amatent com
se li adreça («Et sento viva i tesa»,
«Et sento encara esclava», «T’en-
devino les hores que plores» o
«L’estiu se t’endureix / a les faça-
nes sense dents»), la quotidianitat
que flueix per la seva poesia i que,
impregnada d’un enyor tan real
com proper («Trista, trista, la tarda
de diumenge), ens retorna la dona
que ens creuem mentre passeja i
assaboreix àvidament la ciutat
(“em sento ingràvida / si baixo sen-
se pressa els carrerons / i escolto
les converses diluïdes/ entre el fum
de l’ofrena / dels pans de cada
dia.»)

«... le temps s’en va, le temps

s’en va, Madame». I dona i litera-
tura es fusionen en un sol cos. La
dona feta sentiment, dotada d’una
sensibilitat extrema, que practica
un voyeurisme punyent més enllà
de la transcendència que trasllueix
l’aparença. La dona incòmoda, ob-
sedida per reivindicar la seva situa-
ció marginal. La dona que eterna-
ment mira el mar («Tinc finestres a
mar / són els meus ulls») i pren
consciència de la mida de la pròpia
vida («No sóc res més / que el bes-
llum / del foc endins: / terra i sang /
fonen l’hora / de l’única / veritat.»)

«El temps se’n va, el temps se’n
va, senyora, / no és el temps, som
nosaltres que marxem...» Ho va es-
criure Ronsard i l’Olga Xirinacs
n’aprofita el vers com a antídot
d’un mal averany.

Potser no calia: desafiant el
temps, el deix de la seva poesia
promet llargues reminiscències
(«Volíem que els déus ens ungissin
de llums immortals.»), més enllà
del propi desig.
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Aproximació a la poesia d’Olga Xirinacs

Olga Xirinacs, amb el volum de la seva poesia completa./ J. FERNÀNDEZ

● A partir d’una idea de
Núria Freixa i Patxi Marit-
xalar, ahir es va estrenar a
l’Auditori Caixa Tarrago-
na l’espectacle Pinzella-
des d’Art, una proposta
multidisciplinària que
conjuga diferents vessants
artístics: piano, cant, pa-
raula i pintura, entrelligats
per un fil argumental que
«descabdella les emocions
a què ens aboca l’amor»,
segons els responsables

del muntatge. L’obra es
basteix a partir dels poe-
mes de Núria Freixa i de
les cançons de Patxi Ma-
ritxalar. L’entramat es
completa amb les aqua-
rel·les de Josep Cebrián,
que tradueixen en pintura
les notes dels pianistes
Diana Baker i Marc Tor-
res. I, finalment, les veus
de Coia Valls, Marta Oli-
van i Núria Freixa, que re-
citen alguns poemes.
L’encarregat de la direcció

escènica és el tarragoní Vi-
cenç Cañón, que s’ha ba-
sat en una estètica mini-
malista no exempta de mo-
viments de gran plastici-
tat.

L’espectacle, que es va
estrenar ahir al vespre,
s’inscriu en el cicle Tarra-
gona Estrena, organitzat
per la Fundació Caixa Tar-
ragona amb l’objectiu de
divulgar les propostes ar-
tístiques de creadors de les
comarques de Tarragona.

Vicenç Cañón estrena a Tarragona
un espectacle de música i paraula
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Estrena de l’espectacle Pinzellades d’Art, ahir, a Caixa Tarragona. / EL PUNT

● Quaranta artistes que
exposen 250 obres origi-
nals de petit format for-
men la 31a edició de la
Caixa d’Art de la galeria
d’art Anquin’s de Reus,
que romandrà instal·lada
fins al 12 de desembre.
Aquesta col·lectiva anual
es fa des de l’any 1978 i té
com a finalitat apropar
l’art a un públic ben ampli.

Quadres, originals so-
bre paper, petites escultu-
res a més de joies de
disseny són les obres que
exposa Caixa d’Art a par-
tir de 150 euros. Les obres
que formen part de l’expo-
sició són una bona selec-
ció d’obra d’artistes d’es-
tils ben diversos com
Aguilar Moré, Fernando
Alday, Albert Alís, Mo-

dest Almirall, Laura Bal-
drich, David Casals, Car-
los Diaz, Alícia Grau,
Frank Jensen, Eva Llo-
rens, Didier Lourenço,
Raul Mateo, Joaquin Ma-
teo, Josep i Ramon Mos-
cardó, Carlos Morago,
Victor Pedra, Lluís Puig-
gros i Vives Fierro. La ga-
leria defineix què és una
exposició semblant als co-
neguts supermercats d’art
tot i que amb una obra més
seleccionada i pensada per
iniciar-se en el col·leccio-
nisme.

Com a novetat d’aques-
ta edició, la galeria presen-
ta la col·lecció Art, vi i
emocions, caixes de vi del
Priorat Clos Galena, que
han estat pintades per dot-
ze artistes amb la temàtica
del vi com a lligam comú.

La Caixa d’Art de la galeria
Anquin’s aplega 250 obres

de quaranta artistes
N.B. / Reus

L’exposició mostra obres de petit format. / JUDIT FERNÀNDEZ


