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O

lga Xirinacs Díaz va néixer
a Tarragona l'11 de maig
de 1936. Al llarg de la seva
fecunda producció ha escrit
poesia, novel·la, conte, novel·
la curta per a joves, assaig,
prosa poètica, viatges...
Va passar la postguerra entre
llibres i música. L'any 1958
obtingué el professorat de pi·
ano pel Conservatori de Valèn·
cia. Viu a Tarragona i és casa·
da i mare de tres fills.
Participa en moltes de les
iniciatives culturals i cíviques
de la ciutat: l'any 1969 fou
cap de l'Agrupament Escolta
"Mare de Déu del Claustre" i
més tard cap de la Demarcació
de les comarques tarragonines
dels Minyons Escoltes i Guies
Sant Jordi. El 1975 fou presi·
denta de la Delegació d'Òm·
nium Cultural al Tarragonès i
més endavant membre de la
Junta Directiva de l'entitat. Ha
estat professora de català a
diversos col·legis.
El 1975 es va crear el grup de
poesia 'l'Espiadimonis' en
el qual participa activament.
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El 1978 va entrar com a con·
sellera de l'Institut d'Estudis
Tarraconenses Ramon Beren·
guer IV i és secretària de la
Secció de Filologia i Història
Literària. L'any 1986 fou presi·
denta de la Comissió Territori·
al del II Congrés Internacional
de la Llengua Catalana. Actu·
alment és senadora d’asses·
sorament a l’alcalde del Senat
Tarragoní.
Ha obtingut els premis més
importants de la literatura en
llengua catalana, tant en la
modalitat de poesia com en la
de narrativa. El conjunt de la
seva obra s'ha distingit amb la
Creu de Sant Jordi, concedida
per la Generalitat de Catalunya
l'any 1990 i la Medalla de Pla·
ta de la Ciutat de Tarragona, el
1986.
És membre de l'Associació
d'Escriptors en Llengua Ca·
talana, del PEN Club i d’al·
tres associacions culturals i
cíviques.
Més informació a:
www.escriptors.cat/autors/
xirinacso/
olgaxirinacs.blogspot.com

