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Entrevista

Olga  Vilarrasa, escriptora
L'Olga és professora de la matèria de Llengua 
Catalana  i  Literatura  al  nostre  IES.  És 
escriptora  com  el  seu  amic  Lluís  Olivan, 
professor  de  Tecnologia,  i  ,  com  ell,  ha 
guanyat diversos premis literaris. 

Aquest  article  pretén  conèixer  una  mica  més  la 
trajectòria  literària  d'aquesta  professora-escriptora 
que,  recentment,  ha  guanyat  el  tercer  premi  del 
certamen literari Mercè Rodoreda de Molins de Rei 
amb el relat El fill de James Dean. El relat breu és 
el  gènere  amb el  qual  l'escriptora  centra  la  seva 
producció literària tot i que també escriu poemes.

1. Quines són les principals característiques del 
seu caràcter? 

2. Intento transmetre serenitat davants els problemes. 
M'agrada  ser  comprensiva  i  saber  escoltar  els 
altres.  També  la  fermesa  davant  les  diferents 
situacions que la vida et planteja.
Què és el que més aprecia dels seus amics?
La coherència. 

ElEl seu principal defecte, quin és?
           En tinc molts.  

Què és el que més odies? 
L'estupidesa
Quin nom escolliria per a un fill seu? 
Gerard o Ferran. 
I per a una filla seva? 
Clàudia.
El seu somni de felicitat ?   
Instants de pau i de satisfacció personal.
On li agradaria viure? 
En la  situació  actual,  allà  on visc.  El  lloc  és  poc 

important.
Els meus autors preferits? 
Bohumil Hrabal,Sandor Márai, Vila-Matas, Raymond 
Carver,  Flannery  O'connor,  J.  Conrad...la  llista  és 
llarga.
Els meus poetes favorits? 
Depèn del moment. Pere Gimferrer, Montale, Celan, 
Gil de Biedma, Neruda. 
Els meus herois de ficció? 
No, en herois de ficció, els meus heróis són reals i 
responen a l'èopca de la meva adolescència. Com 
Che Guevara o Víctor Jara.
Les meves heroïnes de ficció?
La meva mare. Evidentment una persona real.
El meu lema ?
Intento viure sense frases ja dites.
 Quines  són  les  seves  heroïnes  de  novel·la 
preferides? 
Madame Bovary, Ana Karerina
 En quines ocasions menteix ?
 No en sóc conscient.
 Quina és la seva major por?
La pèrdua d'algú que estimes.
Quan i on ha estat més feliç ?
Hi ha diferents moments. Un que recordo 
especialment és quan vaig veure el meu primer fill 
recent nascut.
Que va sentir quan li van lliurar el primer 
premi?
Primer incredulitat i després una sensació de pau.
Com es titulen els seus llibres? 
No tinc cap llibre propi. Els meus contes han estat 
publicats en obres col·lectives.
Quant temps fa que escriu? 
Conscientment  que  escric  alguna  cosa  que  pugui 
llegir-se, uns dotze anys.
Quant  temps  va  tardar  en  escriure  el  seu 
primer conte?  
El meu primer conte potser quatre mesos.
Quan eres estudiant,  ja tenies la intenció de 
ser mestra ?
 Sí.
Estàs escrivint algun llibre? 
Estic escrivint contes solts. No sé com acabaran. Si 
en faré un recull... no ho sé encara.

LI  DESITGEM  UN  FUTUR  PLE  D'ÈXITS  I 
RECONEIXEMENTS  I  ESPEREM  VEURE 
PROPERAMENT LA SEVA OBRA PUBLICADA!


