les nostres cançons

Xavi Sarrià, veu del grup valencià Obrint Pas.

Xavi Sarrià, cantant
d’Obrint Pas
«Cal canviar molts
prejudicis i avançar cap
a la normalitat»
Ell va començar a escriure abans
de fer cançons. «Per problemes
personals, em passava moltes
hores tancat a l’habitació i allí
vaig trobar refugi en l’escriptura.
Tenia 12 o 13 anys i desfogava
les meues penes i frustracions
en rius de tinta que no ensenyava a ningú». Tot allò li va servir

per a compondre les seues primeres cançons quan tenia 14
anys. Poc després Obrint Pas va
començar a rodar i es va centrar
en la música. «Però mai vaig deixar d’escriure. I amb els anys,
totes les cançons m’han ajudat
a tornar a la narrativa», explica
Xavi Sarrià.

El cançoner popular valencià
li ha aportat un substrat musical
i cultural. El defineix com una
mena de biblioteca col·lectiva de
la nostra terra que ha anat reproduint-se de generació en generació. El també escriptor assegura
que Obrint Pas sempre ha tingut
aquestes arrels com una de les
influències principals del grup.
A través de la campanya
«Llegir en valencià, les nostres
cançons», impulsada per la Fundació Bromera, autors de renom
com Josep Franco s’han llançat a
escriure una història al voltant
d’una cançó tradicional. En el
cas d’aquest escriptor, La tarara
ha estat la melodia a partir de
la qual ha teixit la història d’El
catxerulo d’Andreu.
Apunta Xavi Sarrià que llegir
en valencià és fonamental, «el
nostre context sociolingüístic
és alarmant. Hem de tindre molt
clar que la literatura en valencià
enfronta uns índex de lectura
d’un 4 o 6%, i revertir-los només
depén de nosaltres», assevera.
Ara bé, continua, cal ser positius
i constructius. Per a fer-ho, sentencia el compositor, «cal canviar
molts prejudicis i avançar cap a la
normalitat. Però no serà fàcil».

www.llegirenvalencia.org

Fomentant la creativitat entre el jovent
El cantant d’Obrint Pas admet
que la paternitat li ha restat
molt de temps de lectures. Tot
i això no ha deixat els llibres
de costat, de fet, «llegir forma
part de la meua vida, i necessite llegir per refugiar-me, encara que també per escriure i fer
cançons», matisa el cantautor.
Intenta aprendre en cada pàgina, siga de poesia o de narrativa, encara que des de sempre
els llibres que més l’han enganxat són de no-ficció, en concret,
els de política internacional.
Comenta l’escriptor que,
per a millorar els índexs de
lectura entre el joves, «ens
hem d’implicar totes les parts
que estimem els llibres i la
llengua». I sobretot, diu el
cantant d’Obrint Pas, fomentar
la creativitat entre el jovent.
«Perquè només amb autores
i autors joves que escriguen
des de les seues òptiques i
inquietuds, podem sumar lectors joves. I aquest és un dels
grans reptes de la literatura en
valencià de hui.»
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