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Xavi Sarrià,
músic i escriptor
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Xavi Sarrià és un escriptor i músic
valencià, conegut per ser cantant i
guitarrista d’Obrint Pas. Ja des de
menut li agradava escriure històries i és d’estes històries d’on van sorgir les primeres lletres dels temes
d’Obrint Pas. Recentment, han dit
adéu als escenaris de manera «indefinida». «Sentim que s’ha acabat
un cicle vital, un període en què
ens hem fet grans, i ara cal mirar
cap a altres reptes», assegura Xavi
Sarrià. I estos reptes l’han portat
als seus orígens, a la paraula escrita, la seua passió. Històries del paradís i Totes les cançons parlen de
tu són els dos títols amb què s’ha
estrenat al món literari en solitari.
Està molt satisfet de l’acollida que
han tingut els dos títols. «Quan
algú els llig, completa el significat
i s’emociona, és quan tot té sentit.»
Xavi Sarrià gaudeix de la música i de la literatura, dos llenguatges «que acompanyen la teua vida,

t’ensenyen valors, et fan persona,
t’ajuden a comprendre la societat
en què vius». De fet, Sarrià destaca
el miracle que a casa nostra «amb
tanta hostilitat cap al valencià, assistim a una eclosió d’una nova
generació d’escriptors com Joanjo
Garcia, Muriel Villanueva o Xavier
Aliaga». «És possible i és necessari
reivindicar la literatura en valencià, són autors que recreen la nostra societat.»

«Els llibres t’ajuden
a comprendre la societat
en què vius»
Sarrià també aposta per «connectar amb els lectors més joves,
que han crescut en valencià, que
han dinamitzat la música en valencià». «Han de connectar amb
la llengua», continua, «en totes les
seues vessants: llegir, escriure, expressar-se, viure en valencià».
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«L’optimisme és una arma de desafiament»

I diumenge, 21 de setembre

Xavi Sarrià deixa els escenaris per afrontar nous reptes com a escriptor.

Un refugi literari als peus del Benicadell
Amb motiu de la publicació d’El
Gatet d’Otos, una llegenda situada
al Benicadell (entre la comarca de
la Vall d’Albaida i el Comtat), Xavi
Sarrià recorda gratament la seua
visita a Ca les Senyoretes, una casa
rural situada en este paratge. «És
com un refugi de la literatura.» I és
que, segons conta, va poder gaudir
de viva veu de les narracions de

Joan Olivares. «Li encanta donar a
conéixer les llegendes de la zona,
amb detall dels personatges, de
l’època. Aconsegueix que deixes
de veure el paisatge, l’entorn que
tenim més proper, com un simple
territori, i que en gaudisques com
un univers ple d’històries i vivències, ple de la nostra manera de
fer.»
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