
Ho ha tornat a fer i de debò 
que no sé descodificar com ho 
aconsegueix. Però dubto que 
es pugui ser més puntual. Ni 
escolar-se justament quan més 
ho necessitem. Ni arribar-nos 
càlidament quan més ens cal. 
Entre jorns llargs i matinades 
curtes, enmig de les cafeteres 
insubmises dels dies intactes 
i les nits mai no closes. Tot 
just quan les velles esperances 
mai no vençudes afronten les 
maltempsades roïnes de la realitat, 
els estirabots funestos del poder 
i els udols nefastos del que mai 
hauria de tornar. Torna el sirgador 
de Benimaclet per tornar-s’hi 
de nou i continuar recordant-
nos que el nostre únic territori 
alliberat és cada pam de vida 
quotidiana, que els nostres cossos 
són les nostres urnes –on cada dia 
ens autodeterminem– i que les 

paraules són les nostres armes.
Puntualitat rebel i zapatista contra 
les teranyines de la por, Xavi 
retorna –com l’Ovidi– perquè 
mai ha marxat del carrer. I arriba, 
realisme màgic aixoplugat sota la 
divisa perenne de John Berger, per 
recordar-nos –per que mai no ho 
oblidem– la clau de volta de cada 
dia, el moll de l’os de cada nit i el 
mirall mai trencat d’un nosaltres 
enxarxat, compartit, cooperatiu i 
en comú. Musicant-nos –memòria 
de les resistències íntimes i 
col·lectives que hem anat sent, 
que som, i que serem– el perquè 
de tot plegat.

Mirall retrovisor. Dallà d’on 
venim –als ravals on hem nascut 
i crescut–, aquí on estem –sota 
el règim ininterromput de la 
precarietat, la mediterrània 
feta dolor i un món injust i 
desigual, absurd sovint, que 
tragina i sobreviu ensurt rere 
ensurt– i els sí-llocs on volem 
arribar. Eutopies: el món on hi 
cabem totes i tots i tots els mons. 
Fa molts anys ja: Xavi com a 
brúixola, refugi i recer. Ara i aquí, 
ho refa a les portes, memòria 

i futurs fets trinxera, del 2018. 
Cruïlla present, quan farà 25 anys 
que estem dempeus amb Guillem 
Agulló. Des de la nit mai acabada 
on vam haver de renéixer i que 
ens va acabar torçant –redreçant, 
endreçant– la vida per poder 
desobeir la mort. Des d’aquell 
punt insondable de no-retorn 
on vam haver d’aprendre-ho tot 
de nou. Encara som des d’allà i 
allà hi tornem quan dubtem. Per 
furetejar que només ensems –
junts i alhora– és quan podrem i 
que en les nostres contradiccions, 
rauen les nostres esperances.

Mirall d’avui també, de l’ètica de 
la resistència que ens urgeix i ens 
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interpel·la, quan avui comença 
tot de nou i avui segueix sent 
el primer dia de les nostres 
vides. I mirall sobretot del 
demà, quan no hi ha més lluita 
pel futur que l’estricte present. 
Això –així– som encara: el 
temps compartit a contratemps 
que mai ens robaran. Entre 
l’embolic de la vida quotidiana, 
enmig del laberint de la realitat 
i contra el trencaclosques de la 
indiferència feta règim.

Ho necessitàvem. Necessitàvem 
el sud, fet nord, del repartidor 
de somnis en el país de l’olivera. 
Xavier Sarrià, obrint pas amb 
l’esperança entre les dents, entre 
els dies que no claudiquen perquè 
no claudiquem nosaltres. Sí, som 
la gent que no ens rendim. Fràgils, 
humils, supervivents. Amb la vida 
com única aliada mentre tombem 
l’estaca contra els llumeneres 
que volen tallar tots els llums. La 
combinació indoblegable, llumins 

ferotgement solidaris, de Xavier 
Sarrià i John Berger: «El futur que 
tant els espanta arribarà. I llavors 
el que quedarà de nosaltres serà la 
confiança indestructible que vam 
mantenir durant foscor». Gràcies, 
mestre; per tornar a fer-ho. I 
demostrar de nou que la vida és 
encara possible. Si ens cuidem, 
si l’habitem, si la possibilitem. 
Si resistim –si romanem– amb 
l’esperança entre les dents.
____
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XAVI SARRIÀ
“Amb l’esperança entre les dents” 
(videoclip oficial)
1r single àlbum homònim
(Propaganda pel fet! 2017)

XAVI SARRIÀ
“Renaixem” (videolyric)
(Propaganda pel fet! 2017)

XAVI SARRIÀ
‘Amb l’esperança entre les dents’
(Propaganda pel fet! 2017)

Àlbum complet 
SPOTIFY  |  YOUTUBE
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Més informació i entrevistes: xavi@ppf.cat | 938787488
Contractació: litus@ppf.cat |  938 787 471
www.ppf.cat

CONCERTS DE PRESENTACIÓ 
XAVI SARRIÀ

MATERIALS PROMOCIONALS
(bio, dossier, fotos...)

w w w.xav isarria .c at
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