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Ser el cap visible d’un projecte
musical com Obrint Pas,
amb quinze anys de trajec-
tòria, et pot obrir les portes

de la literatura. Però el fet que Xavi
Sarrià (1977), barceloní de naixe-
ment i valencià de fet, siga un perso-
natge popular, també té l’inconve-
nient que la seua incursió en el món
de la lletra impresa estiga sotmés a
observació exhaustiva. Els malpen-
sats, tanmateix, poden anar disso-
lent la manifestació. El seu primer
llibre, Històries del Paradís (Edito-
rial Bromera, 2008), se sosté en un
bagatge previ important com a au-
tor de les lletres d’Obrint Pas i per
una vocació literària que es remun-
ta als “dotze o tretze anys”, quan
Sarrià va començar a escriure “per
desfogar-se”. A banda, el fet d’ha-
ver recorregut mig món amb la
seua banda, d’haver conegut reali-
tats diverses, li ha atorgat un cabal
de vivències que no sol estar a
l’abast de persones que acaben de
superar la trentena. La seua prime-
ra criatura literària és un recull de
vint-i-dos narracions breus d’alt
voltatge, escrites enmig d’una gira
que va dur Obrint Pas a racons del
mapa com Caracas, Praga, Berlín o
Zagreb, entre molts altres, en què
Sarrià indaga en un món ple a ve-
sar de doloroses contradiccions.
Un viatge d’abast planetari: de la
rica Finlàndia a les miserables fave-
las sud-americanes. I ho fa evitant
el to pamfletari i mantenint l’equili-
bri entre la tragèdia inevitable, l’ob-
servació neutra i pinzellades ben ad-
ministrades d’humor i faula que
descongestionen un viatge punyent
i necessari. Com ell mateix diu, “he
escrit el llibre que m’agradaria tro-
bar a les llibreries”.

Xavi Sarrià va començar a es-
criure abans de fer cançons, però la
seua vocació literària ha hagut d’es-
perar per a eixir a l’exterior. “Quin-
ze anys de discos i gires em van
absorbir per complet. Encara que
tractava de compaginar la música
amb l’escriptura no ha estat fins
ara que m’he decidit a afrontar el
projecte de traure un llibre. Els con-
tes són recents, però es basen en

històries que he estat acumulant, en
les aventures i les experiències del
grup...”, aclareix. Històries que in-
daguen un terreny combatiu que co-
neix bé, perquè és el que xafa a
l’hora d’escriure les lletres d’Obrint
Pas. “És evident que els anys com a
lletrista m’han ajudat a escriure les
narracions curtes, però també són
terrenys diferents: la lletra ve acom-
panyada de la música i tota la seua

energia; en canvi el llibre no té
aqueixa energia, però pots aprofun-
dir més les històries. Però bé, les
meues influències són de tot tipus, i
el meu món és molt audiovisual, de
la música i també de les pel·lícules.
De la mateixa manera que les lle-
tres tenen influències literàries”,
raona.

Històries del Paradís és una me-
na de collage temàtic, però també

hi ha un esforç de diversificació for-
mal a l’hora de presentar-hi les na-
rracions. “Hi ha contes que desem-
boquen en un final que t’explica
tota la resta del conte. En altres ca-
sos, la història és el conte, petites
fotografies del món, on no calia un
gir sorprenent, sinó presentar la rea-
litat des d’un punt de vista que em
fa l’efecte que no s’ha tractat molt.
El llibre va saltant d’un lloc a un
altre del planeta, com si foren
flaixos, tractant de despertar sensa-
cions en el lector”. Una estructura
que remet a Babel, la pel·lícula
d’Alejandro González Iñárritu, en-
tre altres referències cinematogràfi-
ques. “La veritat és que aqueix ti-
pus d’històries entrellaçades que
passen en diferents parts del món
són una de les influències que té el
llibre. Però tampoc tenia la volun-
tat d’entrellaçar totes les històries.
Conviuen en el mateix context i es
desenvolupen al mateix temps, com
un dia a la Terra. Volia recalcar el
concepte de món global: hi ha una
xica japonesa que llig la història del
xic finlandés. O un americà que par-
la de les presons i després apareix
un presoner de Guantánamo”.

Respecte del to, Sarrià fica els
peus al fang, però amb la subtilesa
suficient perquè la visió pessimista,
fregant a voltes el nihilisme, no con-
tamine tot el conjunt. “Quan parles
de situacions dures, no pots evitar
ser cru, i que els contes tinguen
cruesa. El que passa és que també
hi ha escletxes obertes a l’espe-
rança. De fet, els contes s’estructu-
ren a través de sentiments, com la
por, la il·lusió, que són universals,
per a poder posar-nos en la pell
dels personatges”, explica. De vega-
des, fins i tot, hi apareix un humor
joiós, com en el conte en què un
xiquet enjogassat en una platja
pren la forma d’un constructor cob-
diciós. “Em va agradar molt la imat-
ge, la mentalitat infantil dels que
ens governen d’aparençar, de voler
fer... La política valenciana és molt
surrealista, però hi estem tan acos-
tumats que caiem en l’error de
creure que això és normal. Però bé,
tenia la voluntat de donar al llibre
algun toc màgic, humorístic, un

cert equilibri”. Les faules, amb in-
sectes com a protagonistes, que hi
ha en Històries del Paradís també
acompleixen aqueix paper. “Fun-
cionaven per a trencar els episodis
dramàtics que van succeint, per a
descansar de la dinàmica d’un lli-
bre que és dur”, admet.

La gestació del volum, en plena
gira d’Obrint Pas, no ha estat fàcil.
Però també ha enriquit el producte
final. “M’ha costat bastant. He ha-
gut d’obligar-me molt, però també
és cert que em feia molta il·lusió i
em servia per a desconnectar del
dia a dia del grup, per a refu-
giar-m’hi. Però sí, moltes històries
s’han escrit en la furgoneta, amb el
portàtil, fent moltes correccions, re-
visions... Al mateix temps, els viat-
ges han enriquit molt el llibre. Sen-
se haver estat als llocs que hi apa-
reixen, com Sud-amèrica o Bòsnia,
hauria estat molt difícil. Serveix per
a desfer-se de prejudicis i tractar de
sentir les coses com les senten allà.
Hi ha un treball de documentació
molt gran, d’estar segur”.

Algú que ha contribuït a traure
el rock en valencià del racó de la
marginalitat, que lidera una forma-
ció que ven milers de discos i que fa
concerts davant audiències vertigi-
noses, no té cap necessitat de de-
mostrar res en uns altres àmbits.
Tanmateix, per a Xavi Sarrià publi-
car un llibre és “reprendre una

il·lusió”. “Sempre m’ha agradat
contar històries i estic ací per a
aprendre i escoltar. El meu motor
és la il·lusió, m’interessen unes al-
tres històries i no és bo tancar-se en
un únic món, com la música”, diu.
Tot i que és difícil destriar el músic
d’èxit de l’escriptor que comença.
“És inevitable que la faceta del
grup es reflectisca en el llibre, per-
què és la mateixa persona, però,
sincerament, no l’he escrit pensant
en el públic d’Obrint Pas. Tampoc
és que, quan fem discos, hi pensem.
Amb el llibre comence una traves-
sia i he tractat d’escriure el llibre
que a mi m’agradaria trobar a les
llibreries, però és evident que s’hi
reflecteix el que és Obrint Pas, per-
què és difícil de separar. És una al-
tra faceta d’un mateix autor”,
addueix.

Hem d’arribar a les darre-
res pàgines del llibre per
a veure’ns retratats sen-
se miraments. És el mo-

ment en què Xavi Sarrià, que s’ha
estrenat com a escriptor de contes
amb aquest Històries del Paradís
(Bromera, 2008), decideix situar el
narrador protagonista del conte
“TV”, que tanca el volum, davant
de la tele pròpia, “la tele del lloc on
vius”, és a dir, de Canal 9, per fer-
ne un resum que sembla només un
tast de la gran misèria que s’hi en-
devina. Certament, tampoc no ca-
len grans paraules per a denunciar
el conegut discurs de “l’aigua per
ací”, “catalans per allà”, “inaugu-
racions per l’altre costat” i “aque-
lles tertúlies nocturnes on apareix
el millor de cada casa de la fauna
ibèrica amb il·lustres personatges i
ultres de la pàtria casposa deba-

tent sobre els grans temes actuals”.
Dic que es tracta només d’un tast,
perquè ací, Sarrià com qualsevol
altre patidor de la cadena autonò-
mica, podria estendre’s sense laco-
nismes preconcebuts. L’assumpte
dóna per a molt. Pensem si no en
aquestes mateixes tertúlies caspo-
ses que denúncia Sarrià visitades
de tant en tant per algun dels nos-
tres il·lustres i ja tenim una polèmi-
ca assegurada sobre l’actitud que
un ha de prendre davant de les cir-
cumstàncies del destí democràtic.

Però Sarrià, per fortuna, no ha
fet del panorama més proper la
matèria única de la seua incursió
literària. Sembla fins i tot que ha
volgut desmarcar-se’n sense subter-
fugis. Si llegim, l’un darrere de l’al-
tre, els contes del llibre —l’ordre,
sovint menyspreat, que tant pre-
ocupava el mestre Calders—, sen-

tim que hem estat convidats a un
vol ecumènic, de problemes co-
muns, però que s’esdevenen arreu
d’un món que els mitjans —les te-
les que el protagonista del darrer
dels contes, cansat, mig malalt i
amb mal de cap, empra per a llevar-
se de damunt el desfici que
l’aclapara— han convertit en el pa
i la sal dels humans. La literatura
amb què Sarrià s’estrena té la do-
ble condició de denúncia i de de-
núncia global. Una literatura com-
promesa amb el retrat, trist i dolo-
rós, de comportaments que no ens
deixen, als humans, gaire ufanosos
de la nostra condició. I no tant
perquè hi haja personatges ca-
paços d’accions fora de la norma
com pel fet que accions tals siguen
possibles. Al capdavall, la societat
que vivim ha produït monstres
com ara el que —dubte si que haja

nascut a Hèlsinki, i no a Bellre-
guard o a Cinctorres, s’ha d’atri-
buir a més raons que a l’atzar—,
amb un fusell a la mà, decideix
eliminar la senyoreta Mälkki i al-
tres companys d’institut.

I, amb més fortuna encara,
Sarrià ha sabut estrenar-se amb
contes —vint-i-dos per a ser exac-
tes i per a deixar constància d’un
nombre feliç en la història de la
narrativa breu catalana— que tren-
quen les cadenes d’un llenguatge al

servei exclusiu de la reivindicació i
que aspiren a guanyar en eficàcia
gràcies a les maneres de la literatu-
ra. No cal tampoc descobrir ara els
ets i els uts del laboratori del jove
escriptor, però paga la pena adver-
tir que no és fàcil trobar-hi ele-
ments desaprofitats. Com si hague-
ra aprés la lliçó que un bon contis-
ta no pot permetre’s pirotècnies

sumptuoses i estèrils. Per això, si el
títol del conjunt fa de la ironia un
esplèndid motor de suggeriments,
els dels contes són un exercici mo-
dèlic de concentració significativa i
una insistència més en el fet que les
anècdotes a què s’hi al·ludeix són,
en substància, aliment de l’ànima
humana, dels seus sentiments. I és
bo recordar que els procediments
tenen sovint una gravetat superior
a la que aparenten. D’exemples,
n’hi ha a bondó al llarg del llibre.
Els títols, sí, però també la citació
inicial que serveix per a cloure la
totalitat amb una invitació a traure
conseqüències finals, o les resolu-
cions dels contes, que han fugit
d’esquemes repetitius i dessucats,
que sempre juguen en contra de la
sorpresa que pretenien. I, sobretot,
la manera amb què Sarrià supera
una dependència excessiva del que
retrata. És la seua virtut més impor-
tant: portar el conte en una direc-
ció que, en lloc de sotmetre’s a la
realitat, aprofita la literatura per a
transgredir-la. No debades el prota-
gonista de “TV” transmigra a la
mateixa velocitat del zàping que
practica, i transforma en milers de
punts lumínics, fins als jos dels pro-
tagonistes televisius.

A MANERA DE TASCÓ

Vint-i-dos contes
VICENT ALONSO

XAVIER SARRIÀ Músic i escriptor

“No he escrit pensant en el
públic d’Obrint Pas”

Xavi Sarrià durant l’entrevista. / JESÚS CÍSCAR

“El llibre va saltant
d’un lloc a un altre
del planeta, com si
foren flaixos”

Paga la pena advertir
que no és fàcil
trobar-hi elements
desaprofitats
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Ve de la pàgina 1
P. Els seus personatges tenen un
gran bagatge cultural, però es
veuen un poc perduts.

R. Els meus són personatges per-
plexos, que no acaben d’entendre
allò que els està passant. El seu dile-
ma pot acabar amb una solució fi-
nal al·legòrica, com en Els treballs
perduts, simbòlica, com en Purgato-
ri, o quasi de contemplació còsmi-
ca, com en El professor d’història.

P. Vosté treballa molt la cons-
trucció prèvia de les ficcions.

R. És així, sobretot, a partir de
Viatge al final del fred. Ho vaig fer
també amb Borja Papa i, com és
lògic, amb aquestes tres novel·les.
Per a cada novel·la dedique un any
a cavil·lar, un altre a preparar els
personatges i la trama i dos anys o
tres a escriure.

P. Aquesta trilogia de què par-
lem vol reflectir el món actual o
alguna cosa més abstracta?

R. Tracte de reflectir-hi el món
actual a partir d’unes referències
clàssiques.

P. Ja ho ha suggerit, però la re-
ferència a Goethe i al mite del
Faust no és tant argumental com
intel·lectual. Vull dir que indica un
problema metafísic.

R. L’obra de Goethe és
al·legòrica, però té una estructura
narrativa i, qui la conega, podrà
veure que molts passatges de la
meua novel·la estan inspirats en les
escenes de Faust. Per exemple,
Faust comença amb una al·legoria
de la joventut que en el meu llibre
es converteix en una evocació dels
anys escolars; hi ha un pròleg al cel
que en El professor d’història es con-
creta en una escena dalt del Mica-
let; hi ha també el moment en què
el protagonista es converteix en un
jove atractiu, en aquest cas gràcies
a una perruquera que li canvia la
imatge; hi ha, en fi, la Nit de Wal-
purgis del Faust convertida en una
involuntària topada amb les prosti-
tutes de prop del Grau…

P. El mite fàustic és també el de
la condició moderna, el dels ho-
rrors que naixen de les ambicions
més honorables. I no sols en el sen-
tit de construir alguna cosa, sinó
d’entendre alguna cosa.

R. Hi ha això i l’aspiració de
reconciliar o de fer una síntesi im-
possible entre la cultura clàssica gre-
ga i la cultura que per a Goethe era
moderna, que és la de la Il·lus-
tració i el primer romanticisme.

P. M’equivoque o vosté ha trac-
tat d’expressar l’enyorança del pas-
sat i l’angoixa del present tan carac-
terístiques de la modernitat?

R. Més que de l’enyorança típi-
ca del passat, es tracta de la idea del
passat com alguna cosa comprensi-
ble davant un present incomprensi-
ble, perquè s’hi amunteguen tantes
coses que estan fora d’allò que la
raó és capaç d’interpretar.

P. Podríem dir que la insatisfac-
ció permanent és intrínseca a la
consciència moderna?

R. En realitat, és així per a la
cultura moderna en la nostra va-
riant occidental. Des del punt de
vista polític i econòmic s’havia pen-
sat que la racionalitat s’imposava.
Ara, l’acceleració dels canvis fa, per
exemple, que la distància amb la
gent més jove semble quasi insalva-
ble. El protagonista del meu llibre
viu aquesta dificultat d’encaixar,
que s’accentua quan es trasllada
del carrer de Pelayo a viure en un
escenari de pseudomodernitat com
la zona de la Ciutat de les Arts i les
Ciències de València. La veritat és
que podrien ser d’una altra mane-
ra, però els personatges que jo fabri-
que no fan coses, sinó que els pas-
sen les coses. I aquest no n’és una
excepció.

P. Em permetrà que li cite una
frase del llibre: “Ell no havia deixat
mai de ser modern, per això se sen-
tia tan antic”.

R. Perquè per a ell la modernitat

és la que té els fonaments en la
Il·lustració, en el pensament racio-
nal i ordenador. Mai no ha renun-
ciat a aquest compromís radical de
la modernitat. Però, quan es perd
un món de valors i la superficiali-
tat, la banalitat i l’exhibicionisme
passen a ser coses admirables, s’hi
troba fora. Pensa que aqueixa no és
la seua modernitat.

P. Potser les etiquetes no tenen
gaire interés, però a vosté li pareix
que les seues poden ser considera-
des novel·les filosòfiques?

R. Bé, en la teoria literària hi ha
un tipus de narrativa que se sol de-
nominar novel·la d’idees, etiqueta
que val per a una gran part de la
narrativa alemanya del canvi del se-
gle XIX al XX. Thomas Mann és
un novel·lista d’idees.

P. Home, ho és en La muntanya
màgica.

R. I no sols en La muntanya mà-
gica. Podríem posar-ne més exem-
ples. Són novel·les on la narrativa
també transmet una visió del món
determinada. I això m’agrada. És
la classe de novel·la que a mi
m’agrada. No vol dir que siga l’úni-
ca possible. Una part de la gran
narrativa nord-americana, des de
Saul Bellow, que és un dels meus

autors predilectes, fins al mateix
Philip Roth, fan en bona mesura
novel·les amb idees o sobre idees.

P. En el seu cas, aquesta tendèn-
cia pot obeir al fet que vosté va
arribar a la literatura després d’una
trajectòria en l’àmbit de l’assaig, la
sociologia i unes altres disciplines?

R. Potser. He tingut la sort o la
desgràcia d’una formació clàssica.
M’he guanyat la vida durant qua-
ranta anys ensenyant grec i expli-
cant de què parlava Plató i què escri-
via Sòfocles. Per posar-ne un exem-
ple que em toca de prop, una gran

novel·la d’idees és la Divina
Comèdia. No sols és un gran poe-
ma al·legòric. És una gran novel·la
d’idees!

P. Li he llegit que no fa “literatu-
ra en català” sinó “literatura”.

R. Si la meua condició històrica,
social, nacional o lingüística fóra
una altra, escriuria en un altre idio-
ma. És un tema que no em preocu-
pa com a escriptor. En tot cas, em
pot preocupar com a ciutadà.

P. Reconeixerà que, en el pano-
rama de la cultura en llengua catala-
na, els seus llibres són ben insòlits.

R. He viscut i he estudiat en paï-
sos diferents i he tingut, i encara
tinc, contacte amb cultures dife-
rents. Una part de mi és italiana, un
altre tros és francés o nord-ameri-
cà, i encara un altre és espanyol…

P. Pel temps que ha passat, deu
haver pogut fer-se una idea de qui-
na acollida troba la seua trilogia.

R. No em puc queixar de la bo-
na resposta crítica. Ara bé, una
novel·la com Els treballs perduts va
despertar molt bona resposta de la
crítica, però no va tindre una gran
ressonància pública. En Borja Pa-
pa, que no pertanyia a la trilogia,
allò que se’n diu públic i crítica van
coincidir més.

P. Potser Purgatori, pel fet de ser
premi Sant Jordi, ho ha aconseguit.

R. Aquesta va ser la raó bàsica
per la qual m’hi vaig presentar.

P. Parlem un poc del llenguatge.
Els seus llibres són exercicis d’es-
criptura molt particulars, amb una
llengua molt elaborada, molt dis-
cursejadora, que recorda Joyce...

R. La primera novel·la és més
joyceana. Les altres demanaven els
seus propis requisits expressius. Al
capdavall, la literatura són paraules
i llenguatge. De vegades els apre-
nents d’escriptor no ho tenen en
compte. S’ha de dominar la parau-
la. Per a mi, l’expressió escrita ha
de ser una transferència de les possi-
bilitats del llenguatge oral.

P. Oral o mental?
R. També pensem amb parau-

les.
P. Quins horitzons literaris es

planteja ara?
R. Estic fent un d’aquests llibres

de difusió que escric per a Edicions
Bromera sobre els moriscos i la
seua expulsió, que farà quatre se-
gles l’any que ve.

P. Però no literatura de ficció?
R. Ara no m’ho plantege. Tinc

un parell de projectes seriosos i con-
sistents que no seran novel·les.

El professor d’història
Joan Francesc Mira

Editorial Proa
Barcelona, 2008. 308 pàgine

FRANCESC CALAFAT

La trilogia que Joan Fran-
cesc Mira dedica a la ciu-
tat de València —ini-
ciada amb Els treballs

perduts (1989), continuada amb
Purgatori (2003) i que culmina ara
amb El professor d’història—, és
una empresa valenta per la inten-
ció i per l’estil exuberant, ací volgu-
dament assagístic. Com en les
dues primeres, el substrat mític i
de referències recorre i sembra
l’obra. Si abans era la literatura de
Joyce i la figura d’Hèracles i la Di-
vina Comèdia de Dante, ara és el
mite de Faust de la mà de Goethe.

L’anècdota que posa en marxa
l’acció és un accident desafortunat
que pateix Manuel Salom, el prota-
gonista, quan es dirigia a fer clas-
se. Mentre explica els sentits de la
història, decideix desertar de la fae-

na, mesos abans de jubilar-se. La
guspira que desencadena la seua
determinació es deu a una para-
doxa: un historiador dedicat a co-
mentar els corrents socials i polí-
tics dels segles XIX i XX arriba a
la conclusió que no hi ha manera
humana de comprendre el nostre
món. Manuel Salom més aviat ob-
serva la història com un terbolí de
forces enfrontades i en transforma-
ció constant. L’obsessió per arri-
bar al fons de les coses i la seua
dificultat o impossibilitat enllaça
de ple amb el mite fàustic, així
com també amb la presència de la
ciència moderna que en el seu in-
tent d’establir una explicació cohe-
rent de l’univers aporta noves per-
plexitats. Altres lligams amb la ge-
nialitat literària de Goethe els tro-
bem en la defensa de la cultura
clàssica i en les relacions del matri-
moni. Irene, la dona, encarna la
passió per les lletres gregues, i tal
vegada l’autor haja volgut sim-
bolitzar el seu declivi.

Manuel Salom claudica del seu
món. Es despulla de les antigues

propietats i es proposa dedicar-se
a tenir cura de la dona i viure de la
manera més invisible possible. I
tria per viure còmodament un pis
davant de la Disneylàndia valen-
ciana, que d’altra banda l’irrita
profundament a causa de la gran-
diloqüència escenogràfica i la seua
buidor. Si ho fa és perquè la seua
dona gaudisca de la llum, de les
vistes i perquè pot contemplar
aqueixa nova ciutat i observar el
tràfec comercial. Renuncia a la
seua condició de professional de la
història, però no es pot estar d’in-
terrogar-se sobre tot allò que li pro-
dueix estupor i desconcert.

El desarrelament del protago-
nista va acompanyat d’itineraris
pel barri de Velluters i de Jerusa-
lem per a mostrar-nos-en la llet-
jor progressiva i les tumultuoses
transformacions. A més, recrea, i
amb gran encert, la nova ciutat,
on es fa difícil una vida de veïnat
i de carrer.

El protagonista d’El professor
d’història és contemplatiu. Els vai-
vens del seu cervell metrallen el

lector amb una allau enorme
d’idees, referències històriques i
polítiques, i connexions d’allò
més diverses i estimulants. L’espe-
rit fàustic mou el personatge a
veure amb tristesa, mala bava i
ironia, però també amb vivacitat,
tot allò que es mou al seu davant.
Tot aquest conglomerat de fac-
tors fa un llibre dens, però amb
una lectura completament vertigi-
nosa. Una obra d’uns esforços i
uns resultats extraordinaris.

Viatge al centre del desconcert

“La idees és la
classe de novel·la
que a mi
m’agrada”

Coberta del llibre de J. F. Mira.

“Els meus són
personatges perplexos,
no acaben d’entendre
què els està passant”

Joan Francesc Mira davant la seua taula de treball. / ÀNGEL SÁNCHEZ
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