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A la Catalina Gayà, pel mestratge.  
Als zeiduns i a la gent de l’escena del Montseny; 

l’agraïment és infinit.  



Consideracions prèvies 


Un dels millors textos que he llegit mai sobre el Montseny el va publicar Josep Pla el 
1971, en un recull de paisatges i vistes del nostre país. És la Guia de Catalunya, tan sim-
ple com això, i la va editar Destino. La seva troballa em va ser tan imprevisible com agra-
dable. Vaig endur-me aquest volum –una primera edició– de casa la meva àvia, la que em 
toca per part de mare, un dia que vaig estar remenant entre els quatre llibres vells que té. 
Ella prové d’una de les famílies més antigues que han viscut mai al massís. D’aquelles 
nascudes a pagès, masoveres i que, en la seva època, coneixien poca cosa més que el 
camp. Vivia prop de la vall de Santa Fe, que és un dels paratges de natura desbordant 
que hi ha a la muntanya. “Santa Fe té la botànica per a produir les tardors més arravata-
des i dramàtiques de tot el país”, diu en Pla, al seu llibre. 

Quan escrivia sobre el Montseny, Josep Pla ja admirava la bellesa del massís. En aquests 
textos el tracta d’un espai “d’incomparable verietat”. Potser perquè l’he vist tota la vida al 
davant, fins fa poc temps no havia tingut el més mínim delit pel Montseny. Hi ha una excu-
sa. Quan una cosa t’és tan familiar, deixes que perdi valor tan fàcilment que ni te n’ado-
nes. 

D’entrada, el reportatge comença esbiaixat. Una persona del Montseny, parlant del Mont-
seny, amb una idea premeditada sobre el Montseny. El que no he explicat encara és que 
en aquestes línies vull parlar del massís des d’una part de la música que s’hi ha fet, s’ha 
allargat i s’ha consolidat fins a dia d’avui a la perifèria de la muntanya. El títol de tot aquest 
seguit de pàgines que venen, des d’ara fins al final, diu així. Aquí va: Montseny, estat mu-
sical: l’escena generada a partir de Zeidun. 

Anem al gra, doncs. Des de fa 20 anys, als voltants del massís s’ha creat una escena mu-
sical a partir de l’aparició d’una banda. Els Zeidun van estirar tant la seva influència, que 
d’ells, amb els anys, han anat sortint més branques: en forma de grups, entitats i locals. 
Tots aquests han estat imprescindibles per generar un circuit i un segell musical a l’entorn 
de la zona d’influència del massís. 

“Quan una cosa t’és tan familiar, deixes que perdi valor tan fàcilment que ni te n’adones”, 
em torno a dir. I és aquí on vull anar. Vaig trobar que parlar de l’escena, recuperar els 
seus orígens i el seu viatge fins a l’actualitat és una bona manera de donar valor al patri-
moni cultural del Montseny. Perquè la història de l’escena no és només una història sobre 
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música: també és una història que articula, vertebra i ajuda a entendre un territori. Aquest 
territori. D’aquí que, en les primeres ratlles, hagi citat un text sobre la natura desbordant 
del Montseny. La mateixa trempera amb què en Pla parlava del Montseny, vull plasmar-la 
ara i aquí. I parlar de música em serveix per parlar de la muntanya, d’una manera de ser i 
de viure, d’abans i d’ara. L’escena que s’ha creat al seu voltant, té molt a veure amb el 
Montseny.

El Montseny


Parlar del Montseny no és cosa fàcil. Hi ha diversos montsenys, amb diferents límits geo-
gràfics. I xerrar de diversos montsenys em provoca mareig. Però ja veurem què hi podem 
fer. Primer hi ha el Montseny físic. “Un castell geològic”, que va dir Josep Pla a la seva 
guia de paisatges. Aquí em refereixo al massís en si mateix, en els cims enlairats, les valls 
ensotades i les parets escarpades.

Després hi ha una altra idea, que s’entén per la comarca històrica del Montseny. Aquesta 
aplega un ample de terra des de Sant Celoni per l’est, i Tona, per l’Oest. Llinars, pel sud, i 
Hostalric, pel nord. Cito l’arquitecte i l’autor de nombrosos llibres sobre el Montseny Òscar 
Farrerons, que és qui em va facilitar aquest entrada enciclopèdica en una entrevista (Pur-
gimon, 2021). 

Un altre Montseny és el de la Reserva de la Biosfera i el Parc Natural, que agrupa 18 mu-
nicipis que són sota els dominis geològics de la muntanya. En aquest recull hi ha Sant Es-
teve de Palautordera, per exemple, però no Sant Celoni, perquè es considera que no té 
prou terreny de massís a protegir. 
 
Ara afegeixo una altra excepció dins l’entrada de la paraula Montseny. En aquest cas, 
toca parlar de la comarca del Baix Montseny, que estira els seus dominis des d’Hostalric a 
Llinars –de nord a sud– i de Vallgorguina a Vilamajor, d’est a oest. El Baix Montseny té 
una història una mica conflictiva, perquè és una comarca sense una entitat política pròpia. 
I aquí es comença a liar: perquè es troba integrada entre dues comarques reconegudes: 
el Vallès Oriental i la Selva. I per posar més morbo a la història, podem dir que també es 
troba entre dues províncies: el Vallès Oriental pertany a Barcelona i la Selva, a Girona. Hi 
ha qui vol convertir el Baix Montseny en una comarca reconeguda, però això ja és una al-
tra història.

Si ens volem apropar a l’escena de Zeidun, encara hem de filar més prim. Parlem de la 
Conca de la Tordera, que és el llit de terreny que s’estira des de la Font Bona de Sant 
Marçal –que és on neix el riu Tordera– fins a Sant Celoni. Aquí on es situa el pinyol de 
l’escena, on hi ha els nuclis més influents i, de retruc, la majoria de grups, entitats i locals 
que han vertebrat l’objecte d’aquest reportatge que ara vindrà. Sense anar més lluny, el 
Pla d’Acció Cultural de Sant Celoni (2019) considera la Conca de la Tordera i, per tant, els 
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nuclis de Palautordera i Sant Celoni una mateixa realitat cultural (Ajuntament de Sant 
Celoni, 2019).

Vistes aquestes aquestes cinc excepcions i amb la dificultat de delimitar clarament el terri-
tori, m’afegiré a l’argot que empra l’entorn de Zeidun. El nom de l’escena és “escena del 
Montseny”. Perquè el Montseny és emblema. El Montseny és un tot i l’escena coincideix 
amb aquest Montseny total. Perquè sense entendre el massís en el seu conjunt –que en 
realitat actua com una sola muntanya– no es podrien conèixer les variables que han fet 
possible l’escena del Montseny: la natura, el món rural, els canvis, l’emmotllament a la ur-
banitat o la migració ciutat-camp. El “segell Montseny” és a l’ADN de l’escena. 

L’escena musical


Es considera que el terme “escena”, per referir-se a una agrupació cultural, es va fer servir 
per primera vegada a la premsa dels Estats Units. Va ser als anys quaranta del segle vint i 
s’utilitzava per descriure els ambients del jazz (Bennett i Peterson, 2004). L’ús del concep-
te, però, es va començar a desenvolupar en el marc acadèmic a partir dels norantes. Es 
va fer servir, en principi, per referir-se a àmbits locals i translocals que s’havien acollit a un 
estil de música concret (Díaz Carreras, 2017). Encara que el terme “escena” també impli-
ca altres variables.

Segons els autors Andy Bennett i Richard A. Peterson, una escena local es refereix a “una 
activitat social desenvolupada en un espai i un lapse de temps específic” (Lancina, 2017). 
Consideren l’escena com a una “agrupació de productors, músics i aficionats” que es dis-
tingeixen a partir d’una identitat musical concreta. Bennett, a més, parla del concepte de 
“comunitat” dins l’escena.

Per ell la “comunitat musical” implica que els “individus s’ubiquin en una localitat” (Lanci-
na, 2017). Això permet que “articulin el seu sentit d’unitat a través de la juxtaposició parti-
cular de la música, la identitat i el lloc” i la música es converteixi en una “construcció ro-
màntica”, que supleix la “falta d’una experiència local compartida” (Lancina, 2017). És 
aquí és on trobem el quid de la qüestió. Per entendre l’escena musical del Montseny, per 
tant, és inevitable tenir en compte les regles que vertebren el territori i les conseqüències 
que té l’escena per al teixit social de la zona. 

La cultura, de fet, en el sentit més ampli, genera identitat. El crític literari Terry Eagleton, 
per exemple, la tracta d’una “classe social” (Vidal, 2019). Segons el professor de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB) David Vidal, la cultura és un “conjunt de valors, 
costums, creences o pràctiques simbòliques” que doten d’una identitat els individus que la 
integren. “La cultura ajuda a la reproducció social d’una comunitat” (Vidal, 2019).
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De fet, les relacions que genera l’escena i la recepció del públic és un dels aspectes que 
admet la publicista i advocada musical Elisabeth Cawein sobre l’escena local. A la seva 
càpsula audiovisual How to build a thriving music scene in your city (TED Talk) té en 
compte dos idees necessàries perquè sorgeixi i es mantingui una escena musical. El seu 
estudi es basa en les escenes referides a ciutats, però la perspectiva és extrapolable a 
qualsevol territori delimitat on hi pugui haver un circuit musical. 

Per ella, un territori pot construir, per una banda, “un ecosistema que doni suport al 
desenvolupament de músics professionals i el negoci de la música”. I per altra, considera 
que és necessària una “audiència receptiva i compromesa a donar-los suport”. Ja tenim, 
per tant, dos pilars en què aferrar-se per saber si estem parlant d’una escena musical.

Aquest “ecosistema” que doni suport a l’escena no té perquè ser una administració. O, en 
el cas de l’escena local, un ajuntament. De fet, si les escenes locals es caracteritzen per 
una cosa és pel do it yourself (DIY). Segons l’article En la Roca, el hardcore es cultura, 
sobre el circuit de bandes d’aquest municipi (Lancina, 2017), el DIY és un dels aspectes 
fonamentals per entendre les escenes locals. Es fixa, en concret, en el cas de la Roca 
(Vallès Oriental), una població molt propera al Montseny, on ja hi va haver un impacte 
punk a finals del segle vint. Per ell, el DIY es refereix “al procés de creació d’institucions, 
mitjans de comunicació independents i xarxes socials interpersonals” i suma les escenes 
locals a “una alternativa a la cultura de consum”.

En resum, per parlar de l’escena local és molt important tenir en compte l’espai en què es 
desenvolupa aquest moviment musical. Com diu Will Straw, un altre estudiós d’aquest 
concepte, l’escena musical és “l’espai on un grup de persones prenen una forma social al 
voltant d’objectes culturals o activitats” (Díaz Carreras, 2017). Tanquem aquí, sobre el 
concepte l'escena en qüestió. La resta de coses, referents a la particularitat del Montseny, 
ja les explicaré més endavant.

El paper del periodista


Si el concepte “escena” té un origen, com he explicat abans, es troba en el periodisme. La 
premsa dels anys quaranta va començar a utilitzar el terme. Després d’aquella primera 
època, els professionals del sector es van prestar a fer servir etiquetes per definir les es-
cenes de diferents estils o llocs del món. Van parlar de “l’escena punk”, “l’escena del hip-
hop”, “l’escena beatnick” –als anys cinquanta– i també d’altres referides a espais, com per 
exemple “l’escena de Liverpool”, que va aplegar un conjunt de bandes, encapçalades pels 
Beatles als seixantes (Bennett i Peterson, 2004). 

És el periodisme, en bona mesura, el que ha descrit no només la música, també la roba, 
el comportament o el tipus de fandom associat a cada escena musical. A més d’explicar 
escenes, els mitjans de comunicació poden batejar-ne, tal com diu la sociòloga i experta 
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en cultura Sarah Thronton (Bennett i Peterson, 2004). La premsa, per tant, té la capacitat 
de difondre, ordenar i generar l’existència de l’escena i contribuir a la seva construcció. 

En el cas particular del Montseny, per exemple, l’escena no era una idea premeditada, 
almenys els primers anys. El concepte es va forjar, primer, pels músics de l’underground 
d’arreu de Catalunya. Van començar a parlar de les bandes de la zona com “els santcelo-
niers” –per Sant Celoni– o, simplement, comentaven que els Zeidun –el grup emblema i 
generador de l’escena– eren del Montseny. Aquesta escena com a tal és una construcció 
que ha anat quallant amb els anys, però tampoc és un concepte que sigui a l’ordre del dia 
del públic, les bandes i entitats que en formen part. Ni tan sols la producció periodística 
més destacada al voltant de Zeidun parla d’una manera clara sobre el concepte “escena 
del Montseny”. 

No ho fa, per exemple, el document més ampli que s’ha fet fins ara d’aquest grup. Es trac-
ta del documental-concert Em mata, però m’agrada: genealogia de Zeidun (Lluís Huedo, 
Gent normal, 2014). Aquesta peça, de més de dues hores, combina un directe dels Zeidun 
al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) amb diversos testimonis del 
seu entorn que expliquen, davant de càmera, el tarannà i la història de la banda. 

Tampoc dona una visió de la música del Montseny el film de no-ficció Un lloc on caure 
mort (Miguel Ángel Blanca i Raúl Cuevas, 2014). Aquesta pel·lícula, guanyadora del festi-
val Inèdit Barcelona, es fixa en la vida d’un dels membres de l’escena, en Càndid Coll, 
però no tracta la producció musical al voltant del Montseny.

Cap d’aquests documents, malgrat el seu abast, parla clarament d’una “escena del Mont-
seny”. L’únic periodista que, a hores d’ara, escriu de manera regular sobre aquest concep-
te és Oriol Serra, del diari El 9 Nou del Vallès Oriental. La seva contribució es redueix, 
però, a l’àmbit comarcal. A més d’El 9 Nou, també ha parlat dels Zeidun i companyia al 
blog Dancing With The Clown i la revista Vallesos, on va dedicar un reportatge a l’entitat 
Som del Montseny, màxima valedora de la música que es fa a la zona (Serra, 2020). 

D’altres referències a l’escena, han tingut lloc a mitjans especialitzats, com a l’emissora 
iCat –als programes Els experts i a la seva radiofórmula–. També s’hi ha referit el Canal 
33, al reportatge “Escena Montseny”, del programa Ànima (CCMA, 2012), o l’Enderrock, la 
revista de música més rellevant editada en català. 

El reportatge que seguirà a les properes línies busca ser un punt de partida per al reco-
neixement de l’escena musical del Montseny, tant en el context local com en el translocal. 
A més, està pensat que sigui la visió més àmplia que s’hagi fet mai al voltant de l’escena. 
No s’hi repassa només Zeidun, com ja va fer el documental Em mata, però m’agrada, sinó 
que viatja per tots els estats, formes i conseqüències, a diversos nivells, de la implantació 
de l’escena.
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En aquest cas, el periodista és l’encarregat de construir el relat d’una escena que amb 
prou feines té reconeixement més enllà de les seves aparicions puntuals als mitjans espe-
cialitzats. També és una oportunitat d’or per donar valor i delimitar la cultura d’un Mont-
seny que, com hem vist, no té una estructura política i social vertebrada més enllà dels 
límits de la pròpia geologia.

Montseny, estat musical també és un treball sobre cultura i societat. De fet, no està pen-
sant perquè el seu públic potencial sigui –només– estrictament melòman. Aquí els grups i 
els músics no parlen únicament d’un viatge per les seves cançons, també expliquen la 
transformació del territori, la influència de la natura o les característiques socials de la 
zona. Més que parlar de música, Montseny, estat musical vol parlar d’un territori a partir 
de la música i els engranatges culturals que s’hi fan. Si algú hi arriba per buscar només 
referències discogràfiques i llistes de concerts, va molt errat. 

El periodisme literari 


Aquest reportatge que vindrà podria ser un simple recull de veus. Una col·lecció de parau-
les. Una altra de records. Entrevistes amb un simple joc de pregunta-resposta o un relat 
cronològic. Però cap d’elles hauria aconseguit l’efecte desitjat. En aquest cas he trobat en 
el periodisme literari la millor manera de transmetre els perquès i el tarannà de l’escena 
musical. 
 
Estem molt acostumats al relat de la immediatesa. D’un periodisme que només pensa a 
ser àgil, a mastegar les idees tant com pot i posar-les en safata als receptors. Montseny, 
estat musical pensa a anar més enllà de la paraula. Busca donar un valor literari a l’esce-
na a través de la profunditat i el repòs. Per això, el conjunt de veus que formen part del 
reportatge, estan totes integrades en escenes físiques. Aquesta tècnica busca mostrar 
uns personatges tal com són, polièdrics, més enllà del relat musical.

La manera d’escriure Montseny, estat musical parteix de les pràctiques del nou periodis-
me que va iniciar i teoritzar Tom Wolfe i van seguir d’altres escriptors com Truman Capote, 
Gay Talese o Hunter S. Thompson. El nou periodisme, en termes generals, promou l’ús de 
tècniques pròpies de la ficció en el relat de no-ficció (Beuttler, 1984). Aquesta manera de 
fer, explica Wolfe, es vertebra a través de quatre elements narratius: l’escenografia, el dià-
leg, el detall i el punt de vista. Hi pondera, per tant, la posada en escena, l’ús de diàlegs –
més que no pas una simple bateria de preguntes-respostes– i hibrida estils, com ara la 
crònica o l’entrevista. Tot plegat també s’usa per donar un cert valor estètic a la narració 
(Beuttler, 1984).

El nou periodisme m’empeny a l’ús de la primera persona en el reportatge. Un fet que, per 
cert, m’ha produït un debat intern i m’ha dut a qüestionar el paper del narrador en les líni-
es de Montseny, estat musical. Quin espai ocupo jo, en la mesura que soc periodista que 
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periodista, veí de la zona i consumidor de l’escena? Al relat, opto per un narrador en pri-
mera persona intervencionista. Seré sincer: no és que sigui una idea premeditada, l’ús de 
la primera persona. És, bàsicament, instintiu. És, val a dir, una primera persona cauta. L’u-
tilitzo com a un fil conductor, que em va portant de reflexions, a records i escenes que el 
lector llegeix des dels propis ulls del narrador. Amb el temps, li he trobat un sentit sentit a 
aquesta primera persona, perquè em permet ser més sincer amb el lector i explicar-li una 
idea que no és freda ni ridícula i que embolica tot el treball: el valor de conservar i prendre 
consciència de mantenir un circuit local de música.

El relat i la construcció d’escenes també s’articulen, en molts casos, en la descripció d’una 
natura desbordant. És indestriable del relat: al voltant del Montseny, miris o miris, hi ha 
natura. El text sempre hi ha finestres que miren a fora, portes i cortines que emmarquen 
un tros de Montseny. Amb això vull dir que cadascuna de les històries i personatges que 
apareixen al relat són un fragment de la realitat del massís. 

Aquesta descripció paisatgística es deu, en bona mesura, a la influència directa del llibre 
La muntanya viva, de Nan Shepherd, que es tracta d’un recull d’emocions i reflexions que 
aquesta escriptora va fer mentre caminava per les muntanyes dels Cairngorms, a Escòcia. 
Igual que jo, l’autora es va fixar el un conjunt muntanyós d’on era originària per trobar “la 
natura essencial de les coses”. En el meu cas, també he anat trobar en el castell de ro-
ques, terra i arbredes que és el Montseny els perquès d’una escena musical que ha trans-
format els seus dominis. 

Fonts del reportatge


La informació recollida per elaborar aquest projecte ha estat, bàsicament, l’entrevista amb 
els membres de l’escena. La poca documentació que hi ha al voltant de l’escena, fa gaire-
bé impossible que sigui d’una altra manera. Tot i això, les entrevistes a viva veu és el que 
més s’amotlla a un reportatge farcit de relat escènic.

Montseny, estat musical està vertebrat per les veus dels fundadors de l’escena i membres 
de la banda Zeidun: Mau Boada, Joan Colomo, Xavi Garcia, Albert Trabal i Càndid Coll. 
També hi apareixen, en menor mesura, els que n’han consolidat, més tard, el circuit musi-
cal. És el cas del pinyol de l'entitat programadora de concerts Som del Montseny: Jordi 
Campdepadrós “Pedra”, Noelia González i Nico Flors. També hi apareix entrevistada una 
altra músic que s’ha afegit més tard a l’escena, Laura Crehuet, que és un dels principals 
valors del Montseny actual. Per conèixer l’origen de l’escena anem a veure en Joan Antoni 
Martí, el mestre dels Zeidun i amic íntim de el pare de Mau Boada, el naturalista Martí Bo-
ada, que ens serveix per donar una visió històrica i etnogràfica del Montseny. Tots aquests 
personatges han estat entrevistats presencialment en motiu d’aquest reportatge. 
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El relat parteix d’un personatge central, en Mau Boada. És la personar que conjunt de 
l’escena considera el seu màxim exponent i catalitzador. El personatge d’en Mau ens ser-
veix per fer una aproximació al Montseny al primer capítol –viu enmig de la muntanya– i 
és el que, a través de la seva història i les seves relacions personals, ens va conduint per 
la resta de personatges que integren l’escena. 

Una mica de “xapa” personal


Aviat, quan em vaig fer adolescent, i després més gran, vaig decidir que m’havia de des-
vincular del Montseny, el lloc on he viscut sempre. Aprofitar que estudiava a la universitat 
m’havia de servir per marxar a Barcelona a fer vida, una mica de cultura urbana i, sobre-
tot, anar a molts concerts, perquè si hi havia alguna cosa que m’apassionava de veritat 
era la música. Però no vaig marxar mai del Montseny. Uns quants contactes i uns nous 
amics que vaig fer a Santa Maria de Palautordera –el meu poble– i Sant Celoni –el poble 
veí– van obrir-me una porta que mai havia pensat que existiria al lloc on vaig néixer. 

Tot just llavors vaig descobrir que, al costat de casa, tenia veïns de la zona organitzant 
concerts i fent bandes de música. De sobte, vaig veure que, gràcies a conèixer aquest 
món, podia anar a concerts gairebé cada setmana sense moure’m massa quilòmetres. I, 
el més important, hi havia gent, com jo, que tocava com qui xerra pels descosits. Vaig 
passar d’estar enfadat amb la muntanya que m’havia vist néixer i créixer, a voler arrapar-
m’hi fins a gastar tots els cartutxos d’energia. I tot per culpa de l’escena del Montseny.
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Montseny, estat musical 
L’escena generada a partir de Zeidun




La idea per al títol d’aquest reportatge me la va donar el periodista d’iCat i veí de Sant 
Celoni Franc Lluís Giró. Un dia, parlant de l’escena del Montseny, en va deixar una que 

vaig flipar. “Montseny state of mind”, va dir mentre feia el gest d’apropar-se el dit al front. 
S’havia referit a l’escena amb el nom d’una cançó, “New York State Of Mind”, que Billy 
Joel va dedicar a la vida d’aquesta ciutat. Vaig tardar uns dies a lligar caps, però la refe-

rència em va fer entendre que la música del Montseny implica alguna cosa més que unes 
notes posades les unes darrere les altres.




Capítol 1: Mau


Si les fantasies fossin veritat, en Mau Boada hauria nascut cabdell de fulles. Una piloteta 
de carn enmig del bosc, que estira els braços com branques i s’enfila als arbres per sentir-
se viu. Fa anys que la seva casa està acoblada entre matolls, troncs i ocells que voleien a 
l’entorn. Les visites li diuen religiosament Ca la Cari. No perquè sigui el nom històric de la 
casa, com una d’aquelles masies catalanes que s’aguanten durant anys i panys. De fet, 
de ca les caris n’hi ha hagut unes quantes. 

–La Cari era la meva gossa. La masia on vivia fa uns anys, a Riells del Montseny, no tenia 
nom i vaig posar-li el de la Cari. El seu esperit va voltant allà on vaig a viure.

Igual que Cari, el gos d’un amic de joventut, en Zeidun, també ha marcat la trajectòria ar-
tística d’en Mau Boada. Zeidun és el grup –convertit en culte– on en Mau toca la bateria 
des que és adolescent. L’acompanyen uns inseparables: en Joan Colomo, en Xavi Garcia, 
l’Albert Trabal i en Càndid Coll. Sant Celoni state of mind. Des de llavors que en Mau ha 
fet escola i s’ha erigit com a un dels principals vertebradors de l’escena musical del Mont-
seny. Sempre amb una connexió indestriable amb el massís. 

Entre els membres de Zeidun va acabar fent fortuna una idea: quan a més grups toquis, 
millor. I aquesta filosofia s’ha complert de tal manera que en Mau, en Joan, en Xavi, l’Al-
bert i en Càndid han sumat des que són adolescents diverses bandes. Sempre amb un fil 
penjant del Montseny o estirant totes les lletres. 

La llista de grups és llarga. Molt llarga. Si partim de Zeidun, s’hi poden comptar projectes 
com Red Sexy Band, Moksha, La Célula Durmiente, Les Aus, Autodestrucció, l’Orquestra 
Sant Celoni, Esperit!, Els Surfing Siles, Joan Colomo, The Unfinished Sympathy, Les Cru-
et o Matagalls. La seva herència ha consolidat una escena local amb segell propi, recone-
guda arreu de Catalunya: pels músics i la premsa especialitzada. Les ales dels zeiduns 
s’han estirat tant, que han adobat el terreny per crear un circuit de bandes, però també 
d’entitats i locals que han poblat durant els últims vint anys els nuclis perifèrics del Mont-
seny.

Per en Mau Boada, l’escena ha patit diverses etapes i ha mutat de mil maneres des de 
principis dels anys noranta fins a l’actualitat. Ell hi compta els primers grups de joventut, 
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fins i tot els d’abans que esclatessin els Zeidun, que és la primera banda coneguda que 
van formar. 

–L’escena comença l’any 1993, quan vam conèixer els grups que hi havia per aquí, com 
Caníbales Podridos, de Sant Celoni, o Budellam, de la Roca del Vallès. Aquell any vam fer 
amb en Joan Colomo Sigue Buskando. Teníem dotze anys. Això va ser al nostre primer 
moment d’ebullició.

El 1999 tots dos van crear Zeidun amb l’Albert Trabal, en Xavi Garcia i en Càndid Coll. 
Zeidun és el precedent necessari perquè als propers vint anys l’escena es pogués desen-
volupar. Aquest grup va ser la catapulta definitiva d’en Mau i companyia. Els va editar per 
primera vegada un segell de renom, BCore. Es van fer coneguts per tota l’escena under-
ground catalana i van sortir de gira per Catalunya, l’Estat espanyol i amb l’afegit d’alguna 
parada europea.

–La següent etapa va ser a partir del 2006. Llavors hi va haver molta proliferació de grups 
i projectes del Montseny. Es va consolidar l’escena del Gessamí, un local situat entre la 
carretera entre Sant Esteve i el poble del Montseny.

El final d’aquest espai es va encavalcar amb l’inici de la segona dècada del segle vint-i-u. 
Llavors va sortir l’entitat Som del Montseny, la primera hereva de l’escena i el seu principal 
aparador a dia d’avui. Pels cicles, festivals i concerts-vermut que han organitzat al llarg de 
la seva història han passat tots els grups sorgits de l’ham de Zeidun. Tots sense excepció.

A l'entramat de vides dels Zeidun n’hi ha que s’hi han afegit amb els anys. Moltes vingu-
des de l’àrea metropolitana de Barcelona, que s’han afincat al Montseny per treballar o, 
simplement, per viure. Aquestes noves ànimes, sumades a les autòctones, han permès 
perpetuar una escena que ha posat la música a l’ordre del dia d’aquesta zona interior de 
Catalunya.

Zeidun encara existeix. Es troben de tant en tant. Toquen, si cal, per quatre duros. Perquè 
tornar a tocar junts és com un ritual. Es troben sovint a Ca la Cari i l’estudi de música que 
hi té acoblat en Mau. M’imagino que han degustat, d’alguna manera o altra, l’olor de la 
casa, que fa una flaire d’entre fusta pintada, vernís i trastos vells. Ningú diria que casa en 
Mau és, en realitat, una casa. Més aviat un petit magatzem on s’entra per la cuina, hi ha 
prestatges per a discos –la meitat els ha gravat en Mau– i unes escales tan rectes, com 
de llitera, per accedir a l’estudi de música. 

Costa pensar que en una habitacioneta plena d’instruments i andròmines s’hi puguin em-
botir tantes idees en forma de notes i freqüències musicals. En conec més d’un que es 
quedaria groc del desordre, dels nusos de cables i d’aquest espai petitó, que sembla que 
t’entri claustrofòbia. En Mau, fins i tot, ha hagut d’abaixar el cap per passar per la porta. 
És alt, però tampoc tant, i el veig més gros aquí dins que enlloc més. Parlo d’un “gros” en 
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sentit figurat. M’és més fàcil d’explicar si caic en el tòpic: quan és a l’estudi, en Mau es 
creix, perquè pot lluir-se en tots els sentits. I ell, de lluir-se fent música, en sap molt.

Per això de seguida es col·loca davant de la bateria. La té d’esquena a una finestra que 
dona a un tros de finca que hi ha més amunt de Campins, el primer paratge de Montseny 
que es pot percebre quan un fa camí des de Sant Celoni per pujar al massís.

–Ara estic aprenent a tocar jazz. Vaig comprar-me un quadern i fa mig any que només es-
tic estudiant els dos primers pentagrames. Les possibilitats són infinites.

Seu al tamboret i es posa a tocar ara els plats, ara la caixa de la bateria. Coordina les 
mans amb un peu que va rebotant contra el pedal del bombo. Un bombo que potser algú 
diria que és massa petit. “Però jo hi puc fotre una canya…”, diu. 

Amb la seva mirada –de vegades penetrant, de vegades distreta; quan em mira sembla 
que li faci vergonya i la desvia una mica– fixa els ulls a les línies del pentagrama. 

–Ara que m’he fet gran, he hagut d’aprendre a llegir les notes. Abans no en sabia. Però 
com que m’ho demanaven per poder fer classe als nens… 

Fa cinc anys que fa de professor a l’Escola La Tordera, a Santa Maria de Palautordera. 
Valgui la redundància en el nom. Sovint hi arriba carregat amb una guitarra, perquè diu 
que és la millora manera que té de comunicar-se amb els nens.

–Si no fos per la música em costaria molt relacionar-me amb la gent. Fa uns anys vaig es-
tar una temporada a Itàlia. Estava sol i fins que no em vaig comprar un llaüt i vaig comen-
çar a tocar pel carrer, no vaig fer amics. 

–I què diries que té la música que ens agrada tant? 

–Que és un llenguatge universal. Fa dos-cents anys que la gent de per aquí ja sortia a fer 
música, a les festes sobretot. El meu avi Mau, que per això em dic Mau, ja s’enduia la gui-
tarra per cantar a les morts de porc. I ell no es dedicava a la música, perquè la seva feina 
era netejar els boscos. Arquetípicament, la música és un canal de descàrrega. T’aporta un 
estat d’ànim que no et dona res més.

Entre boscos i músics. L’arbre familiar d’en Mau, que es originari de Sant Celoni i Arbúci-
es, per part de pare, i de Barcelona, per part de mare, s’ha mogut entre aquests dos 
mons. El primer –el de bosquerol– perquè els seus avantpassats en van fer una feina. El 
segon –el de músic– perquè era el passatemps més desitjat dels avis. 

–En realitat, ningú més que jo ha sigut músic a la meva família –diu en Mau–, però a casa 
sempre se n’ha escoltat. Encara que tinc un besavi que li deien “el hombre orquesta”. 
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Jo també havia sentit algú pel Montseny que havia batejat així en Mau Boada. L’actual. En 
la seva primera etapa d’Esperit!, quan anava als bolos amb tots els instruments i gravava 
diverses capes de música en directe, era l’home orquestra per antonomàsia. Suposo que 
li dic “orquestra” també perquè sap tocar de tot i ha tastat tots els gèneres. Des del punk, 
al hardcore, al pop o la psicodèlia. 

En Mau ha anat modulant el seu discurs musical d’una banda a l’altra. S’ha afincat a la 
música pop i experimental els últims anys, però encara es sorprèn cantant les melodies de 
les bandes que li flipaven –en Mau utilitza molt sovint el verb “flipar”– quan era adolescent. 
Zeidun i, per extensió, l’escena del Montseny van néixer d’un rampell hardcore. 

El rock dur s’ha mantingut de manera intermitent entre les bandes de l’entorn, encara que 
el temps ha anat col·locant els músics en diferents caselles estilístiques. L’escena s’ha 
mogut del territori i ha expandit la seva zona d’influència més enllà de les fronteres del 
massís. Encara que en Mau admet que, per molt lluny que marxi, sempre té el Montseny 
al cap. 

Si ubiquéssim les microescenes musicals més fèrtils de Catalunya en un mapa, hi aparei-
xeria el Montseny. Però també hi hauríem de situar la Roca del Vallès, Sant Feliu de Codi-
nes o Sant Feliu de Guíxols. Microclimes del sotabosc musical que van viscut en paral·lel 
a l’escena del Montseny. Totes elles, avingudes amb les guitarres distorsionades, l’actitud 
punk i protegides per un circuit musical de bars, sales i entitats. Si parlem de música de 
comarques, també hauríem d’esmentar el pop de les escenes de Vic o la Bisbal d’Empor-
dà i artistes de l’indie català que s’han reivindicat des del ruralisme, com El Petit de Cal 
Eril o Ferran Palau, amb els quals en Mau manté un vincle personal i professional. 

D’àlbums d’El Petit de Cal Eril, en Mau en té un grapat a la sala d’estar. M’hi condueix i 
m’ensenya els discos que col·lecciona. Els té tots escampats, però guarda especialment 
els que ha fet ell: alguns en un cub de plàstic i els altres, en uns prestatges. Discos editats 
per discogràfiques, d’altres de dissenyats a mà amb quatre cartolines i edicions que poca 
gent pot presumir de tenir. “Crec que tot el que he fet ho tinc aquí”, explica. 

Desvia l’atenció un moment, perquè vol posar una mica de música. Remena entre els 
prestatges i posa un elapé sobre un tocadiscos i fa girar l’agulla per sentir jazz. Quan era 
petit, en Mau desenfundava les cintes de cassette i les posava a l’aparell que tenia al cot-
xe dels pares. Sobretot hi escoltava la música de Xesco Boix, l’animador infantil. El mateix 
que va recuperar als anys seixanta i sentanta aquelles cançons populars que s’havien 
perdut entre generacions. Amb tres anys li agradava molt el Xesco Boix.

En Xesco –com se’l coneix al Baix Montseny– va viure una temporada en un bloc gens 
atractiu de Santa Maria de Palautordera. Estava ubicat a la plaça del Coet, perquè hi re-
posava un coet molt gros al mig. Una vegada vaig ser en un d’aquests pisos: avorrit, mar-
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ronós per dins i poc moblat, per precarietat dels llogaters. Ara em quedarà el dubte si és el 
mateix on hi va viure en Xesco Boix. 

Com en Mau, aquest músic s’enduia la guitarra i s’envoltava de nens per cantar. Essència 
folk i molta llibertat. Anys després de la mort d’en Xesco, en Mau va tornar a la plaça del 
Coet i va interpretar algunes cançons amb la guitarra. També hi havia nens. Un espai de 
cultura que no hauria estat possible sense una escena musical efervescent planant entre 
la terra i els núvols del Montseny.

***

Mentre en Mau parla de la seves peripècies es fa fosc a fora i el jazz sona com si un ocell 
en refilés les notes. Com que està una mica baldat per la feina de professor, en Mau em 
condueix a la cuina i seiem. Entreveig un tros de branca d’un arbre a través del vidre que 
hi ha encaixat a la porta de la cuina. En Mau endolla la termomix i escura un plàtan a dins 
del recipient. “És batut de plàtan amb xocolata. En vols?” Faig que no, potser perquè 
sempre m’ha semblat de més bona educació refusar els oferiments. Ell va fent. I parlem 
del pot de llenties que té sobre el marbre, dels plats bruts que hi ha a l’aigüera –“Quan 
rento els plats sento que estic implicat amb el present”– i de la seva filla, la Cèlia.

Per en Mau, el present de casa seva són les pintades que ha dibuixat la Cèlia a la paret. 
Tenen forma de cor i estan traçats irregularment. El present també és el desordre que hi 
ha sobre el marbre i els plats que són a la pica des de l’hora de dinar. 

Fer música també és una manera d’implicar-se en el present, diu. De mirar-se’l. De llegir 
el que passa a l’interior o a l’exterior d’un cos. A l’ànima d’una persona o a les valls enso-
tades entre les parets del Montseny. Una cançó és una fotografia que, com un moment, 
queda fixada. El que s’hi veu després, amb el resultat a punt, pot tenir lectures infinites. 
En Mau diu que implicar-se amb el present també és treure rèdit del que fas en cada mo-
ment. És igual si estàs coent llenties, rentant plats o component una cançó. En Mau Boa-
da ha aprofitat cada present de la seva vida per teixir una carrera musical. Entre la preca-
rietat, mentre assumia la neteja d’una cuina o feia de monitor a un casal. “A mi el que 
m’agrada de veritat és fer música”, explica. La música és una feina, però també el temps 
lliure d’en Mau Boada.

Hi penso mentre un ninot que hi ha assegut a la taula, recolzat a la paret, ens mira. Té 
una mirada tan immòbil que, no sé com, em penetra els ulls. És com si em parlés i em 
volgués estirar una altra vegada a la infància. Penso en la Cèlia. 

–Quants anys té la Cèlia?

–Quatre.
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–I aquest ninot és de la Cèlia? 

La Cèlia avui no hi és, perquè la té la mare. “No hem estat mai parella, però hi ha molt 
bona relació entre tos dos. Quan va venir la Cèlia, va ser una sorpresa.” La Cèlia és la ni-
neta dels ulls d’en Mau. És la nena que li ha fet canviar de prisma aquests últims anys. 
També l’ha fet canviar de casa. “Vivia a Riells del Montseny i quan va venir la Cèlia em 
vaig mudar a Campins perquè vaig sentir que havia d’estar més a prop de la civilització. 
Són moments”, diu en Mau.

–Primer vivíem amb una nòvia que tenia als Vimeners, a Santa Fe. Imagina’t viure allà 
enmig de la muntanya en una masia. Sortia de casa i semblava que m’haguessin ficat a 
dins de la fageda. Era el paradís. Tot era súper pur. Aquella època va ser molt bona: esta-
va fent bolos amb un piló de grups. Sobretot amb El Petit de Cal Eril, amb qui vaig tocar 
una temporada la bateria i una altra el baix. I aleshores també feia molts concerts amb el 
meu projecte, Esperit! Però recordo que marxava els matins de casa i tornava a la nit i, de 
vegades, al matí del dia següent. I als caps de setmana, amb la meva nòvia, curràvem 
fregant plats en un restaurant de Santa Fe. Un diumenge, després de la feinada de rentar 
plats, a les set de la tarda, vam dir de fer manta i pel·li. Però després em vaig adonar que 
tenia un bolo a Vic. Se’m va quedar mirant d’una manera… Allò va ser un punt d’inflexió i 
després vaig decidir deixar diversos grups.

Tinc la sensació que en Mau es va saturar de muntanya. Si és que algú, de tant trepitjar 
muntanya, se’n pot empatxar. A primer cop d’ull, sembla que no. Almenys, per l’idil·li que 
s’ha creat al voltant del Montseny des d’una certa perspectiva urbanita. És el paradís, sí. I 
Santa Fe, al cor del Montseny, un dels seus enclavaments més coneguts, amb la fageda i 
el pantà. És a mitja hora en cotxe de Sant Celoni i a quaranta minuts de Vic, que són els 
centres urbans més poblats propers a aquest punt. La distància és en minuts de trajecte, 
però també en corbes, matolls i una manta infinita de bosc. Tot suma. I al final de la suma, 
hi ha una paraula clau: l’aïllament. 

En Mau va provar que era insostenible estar tan aïllat per fer mantenir una vida frenètica 
de músic. Perquè ser músic i guanyar-s’hi la vida, implica anar a fet concerts amunt i avall. 
Malgrat això, s’avesa a dir que la muntanya, per ell, ha estat una elecció. Sempre que s’ha 
buscat una casa estable, ha mirat mirat la natura. Quan necessita idees per fer música, 
mira la muntanya. Si vol sortir a passejar, mira la muntanya. La natura l’ha influït d’una 
manera que ni ell sap per què.

–Jo em vaig criar a Sant Celoni. Que sortia d’escola, al Pallerola, allò ja era l’inici del 
Montseny. El Maribaus! Granotes al riu, el bosc… Amb el meu pare m’he fet farts d’anar a 
la muntanya. I ha estat una passió meva la vida del bosc, dels animals, de les plantes. 
Sempre he connectat i segueixo connectant amb aquestes formes i maneres de viure.

–I això flueix d’alguna manera en la teva música?
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–Aquí és on, per mi, aquesta pregunta no té resposta. És com preguntar-li a un revisor de 
tren com aquells núvols vermells que ha vist mentre feia el servei li han afectat quan ha fet 
després un polvo. 

M’imagino els núvols flotant i si realment són capaços de traslladar les seves formes en 
idees per a cançons. Hi ha aquell vell tòpic dels músics que diu: no sé de què parlen les 
meves lletres. Ho subscrivien els Antònia Font, ara ho fa en Ferran Palau i en Mau Boada 
també és del club dels poetes que s’inspiren per màgia divina. Potser és el subconscient, 
la intuïció o algun do innat que tenim tots els humans, això de la inspiració. 

–Sí, però a la teva música hi ha una influència directa d’elements naturals. Per exemple, 
aquella cançó, “Fragantia”, que parla de la dona d’aigua del Gorg Negre de Gualba. 

“Fragantia” és el tema que dona el tret de sortida al tercer àlbum que va editar Esperit!, 
Heráclito (Bankrobber, 2016). Abans ja havia llançat Endavant continu (2011) i La llumino-
sa (2014), que a la portada té una estampa de Les Agudes, el segon cim més alt del 
Montseny. Tots tres estan impregnats d’una sonoritat lo-fi, d’estar per casa i amb una at-
mosfera folk ruralista. Li pregunto si tot plegat està tenyit del Montseny. Si la muntanya hi 
té alguna cosa a veure o realment, la influència pels paisatges del massís que l’ha vist 
créixer és instintiu. 

–“Fragantia” no anava explícitament sobre la dona d’aigua. El que va passar és que la 
noia que va fer-ne el videoclip, quan escoltava la cançó, va connectar directament amb 
aquesta història.

No em sembla que sigui una casualitat. Si tanques els ulls, “Fragantia” sona orgànica, 
amb aquelles guitarres plàcides, que connecten directament amb un passeig tranquil per 
la muntanya. 

I després en Mau té cançons que juguen amb sons d’aigua, ocells, vent… 

–El primer disc d’Esperit! el vaig gravar a l’aire lliure, a la muntanya. I el tercer, La Llumi-
nosa, també. I amb Els Surfing Sirles vam gravar un parell de temes del seu últim disc a 
l’aire lliure. Vam penjar els micros d’una alzina i ells es van posar a tocar les flautes allà 
enmig del bosc. 

–La natura suposo que té això, que et deixa dominar-la com vols. 

Mentre hi penso, la poca claror que quedava a fora ha desaparegut del tot. La punta de 
l’arbre que treia el cap per darrere el vidre de la porta de la cuina s’ha mudat de lloc. L’ex-
terior de la casa és tan opac que no em deixa veure res més el reflex d’en Mau i el meu. 
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En Mau no té cap llum al jardí. Ni la necessita, diu. Les muntanyes s’han amagat, però les 
sento ben a prop quan en Mau mou els llavis. 

–Els elements de la natura són allà per accident i a mi m’agraden els accidents. Soc molt 
d’aprofitar-los per fer música. Quant sents un ocell, també és per accident. L’altre dia vaig 
penjar un micro del balcó que tinc al costat de l’estudi i el vaig enfocar al bosc per gravar 
ocells. 

Aquestes gravacions li serviran per fer cançons i per seguir la roda experimental cap on 
ha virat la carrera artística d’en Mau Boada. Del punk a crear atmosferes sonores. Teclats, 
baixos, guitarra i percussió per una banda; l’aireig del vent, l’aigua que s’arrossega i el 
cant dels ocells per l’altra. 

Aquests dies he mirat i remirat el curt documental Esperit!, dirigit per Raúl Cuevas, sobre 
la vida artística d’en Mau. Està gravat a l’antiga Ca la Cari de Riells del Montseny. A les 
imatges, la música conflueix amb les diverses possibilitats que proporciona la natura. En 
Mau hi apareix tocant de cap per avall, penjat de la branca d’un arbre. Un ésser viu sub-
jecta un altre ésser viu. Els instruments estan amagats entre els matolls. Es confonen. 
Te’ls has de mirar de molt a prop per reconèixer-los. És aquí quan entenc que l’essència 
de la música està vinculada directament amb la realitat. Amb els seus accidents i un atzar, 
que és d’on neix la inspiració. 

Demano a en Mau sobre el procés de composició. Ara em diu que fa poc que ha tornat a 
canviar el prisma de l’assumpte i que té poques ganes de compondre. Fa la cantarella 
aquella de “crec que no s’ha de compondre més, ja està tot fet”. 

–Cada vegada queden menys melodies per fer. Aquesta dèria per fer cançons m’està 
marxant.

–I llavors què fas?

–Em centro més en gaudir la interacció amb algú, amb l'univers o amb en Mic. –I assenya-
la al ninot de la seva filla que té damunt la taula. Continua penetrant la seva mirada contra 
la nostra. No s’ha pogut ni un mil·límetre.

–Amb què acostumes a interaccionar?

–Últimament amb mi mateix –assegura.

–I tu que tens la muntanya aquí mateix, no surts a passejar per aquí a la vora? Potser la 
muntanya també és una interacció.
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–Realment, on no hi ha interacció? Potser estem parlant, en el cas de la natura, d’inputs 
que connecten amb algunes parts interiors, que per mi són més pures i em fan sentir més 
viu. Parlo d’elements com l’aigua, el foc, la terra… Elements que no estan manipulats. Hi 
ha elements que et donen més vida i d’altres que et donen una perspectiva més racional o 
mental. La muntanya, les pedres, el riu, els boscos, els arbres, els ocells, els insectes em 
desperten alguna cosa vital, que em dona salut i imaginació activa. En canvi, quan una 
cosa està més humanitzada, entro en una dinàmica més racional i analítica; menys vital i 
menys sana. 

A l’altra banda de la balança hi veig ciutat, murs i asfalt. Edificis l’un al costat de l’altre, pi-
sos embotits que sembla que em vulguin acotar la respiració. La ciutat em genera una 
idea de llibertat molt prima i la muntanya sento que és un espai per córrer i deixar-se anar. 
La ciutat, vulguis o no vulguis, també genera idees per crear art. Un art molt més sintètic, 
fosc, emboirat per aquesta idea frenètica que genera la vida a Barcelona.

–Però al música requereix, potser, d’aquests dos aspectes. Un de més intuïtiu i un altre de 
més analític. 

–El procés musical, com més profund és, menys analític i menys racional. Per exemple 
això. –I en Mau comença a picar a la taula, fort, molt fort, com simulant aquell bombo amb 
què l’al·lucinava quan he arribat a casa seva.– Aquests cops són intuïció. Però després 
quan comences a pensar el tempo que vols per a aquests cops… 

En Mau torna a fer rebotar els punys contra la taula i les engrunes del berenar que hi ha 
sobre l’ule salten en l’aire, com formiguetes. Ara amunt, ara avall, com si s’impulsessin per 
un matalàs elàstic. I en Mau va xerrant i es posa analític. Ralentitza els cops, perquè vol 
que el tempo de la cançó sigui més lent.

–Però no és una contradicció per a tu entrar en aquesta dinàmica impulsiva i racional al-
hora?

–En la música estàs sempre entre aquests dos mons. És un diàleg entre el món racional i 
el moviment vital. 

–Ets més analític ara, que tens quaranta anys, que abans? 

–Jo crec que sempre he viscut en el diàleg. Encara que sempre he tirat més per lo intuïtiu, 
tant en la música com en la vida en general.

És el tòpic d’el meu tarannà de músic forma part de la meva filosofia de vida. La música 
d’en Mau diu moltes coses de com pensa. Igualment, tot el que pensa queda reflectit a les 
seves composicions, de manera premeditada o no. La connexió que té amb la natura i el 
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Montseny forma part d’una filosofia de vida que també està present en notes i freqüènci-
es. En idees ben embotides a l’estudi que té damunt d’unes escales a casa seva. 

Pocs dies després de visitar-lo, un matí de gairebé primavera, el mòbil m’indica que en 
Mau ha penjat una col·lecció d’històries a l’instagram. “Assajant amb la mimosa una mo-
guda de banjo i moviment”, escriu. Si apujo el volum, sona una melodia tocada amb corda 
que em trasllada a un vessant del Montseny, amb els ulls fixats a una vall, i un teclat at-
mosfèric que xiuxiueja al darrere de l’orella. Em sento com un ermità aïllat que pren el sol 
darrere una església. 

A la pantalla del mòbil, veig que en Mau ha filmat una branca de mimosa que es mou amb 
l’oreig del vent. Endavant i endarrere. Sembla que sigui per art de màgia: la mimosa se-
gueix el ritme de la música d’en Mau. Endavant i endarrere. La música es confón amb la 
mimosa i aviat s’hi apunten una alzina i un pi, que viuen continus a la mimosa. Quan m’hi 
fixo, veig que és el mateix paisatge que vaig veure, mentre es feia de nit, per la finestreta 
de l’estudi d’en Mau. 
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Capítol 2: L’ultralocalisme extrem


El Montseny, a vista d’ocell, és una protuberància immensa de verd. Una panxa de bosc, 
terra i roques per allà on creix. Els llibres de geografia diuen que s’estira per tota la zona 
limítrofa entre les comarques del Vallès Oriental, la Selva i Osona, al bell mig de la Serra-
lada Prelitoral, entre Barcelona i Girona. Abasta vida des dels 200 fins als 1.700 metres 
sobre el nivell del mar i això fa que els científics hi vegin la gradació perfecta de climes 
que hi ha a Europa.

Fins als mil metres, hi predomina el paisatge típic de la mediterrània: hiverns suaus i es-
tius eixuts. Hi ha alzinars i suredes, pinedes i brolles. Les estampes són d’un verd intens i 
deixen pas a terrenys laberíntics de camins i corriols. La transformació de la natura es veu 
més clara quan un agafa la carretera que puja com una serp des de Sant Celoni fins a 
Santa Fe, al Vallès Oriental.

A mesura que un avança quilòmetres i puja de cota, veu com els arbres fan els troncs més 
gruixuts i més alts i generen una separació gairebé mil·limètrica entre ells. Alguns lliguen 
les seves capçades a banda i banda de la carretera i creen un túnel de fulles que es fa 
verd a la primavera, és ataronjat a la tardor i pelat a l’hivern. 

Si el paisatge comença a transformar-se en aquesta capa de de fulles i branquillons, vol-
drà dir que s’ha flanquejat la cota mil i Santa Fe és cada vegada més a prop. A partir 
d’aquí, el bosc es capgira cap a una espessor humida, més fosca –amb poques clarianes 
de sol– i que espera la pluja dia sí dia també. Fagedes i rouredes, fullaraca a la tardor i 
una fauna que s’articula al voltant dels invertebrats.

Santa Fe és el mateix lloc on en Mau Boada va viure una temporada i on va pensar que 
s’havia afartat tant de la muntanya. Per deslliurar-se’n, potser cal una mica de cel clar. 
Fora l’espessor humida, doncs, i hola a l’aireig de la part alta del Montseny. Fem cap 
amunt en picat, esquivem les fulles dels arbres i ens alcem fins a trobar-nos amb un sos-
tre de cel i no de fulles. El Montseny no només és una terra de noms, paisatges, menes 
d’arbres i animals: és una correlació de textures. Ara l’únic que hi ha, si mirem cap amunt, 
és el cel trencat pels núvols. Si mirem avall, hi veiem la cresta dels cims més alts. 

El més imponent és el Turó de l’Home: un espai amb un prat d’herba i gairebé pelat de 
vegetació. El segon és Les Agudes: un mosaic de roques que esquitxen formes irregulars 
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cap a totes bandes. No ens fa falta apartar la vista per veure tots dos cims, però sí ens cal 
girar una mica el coll per observar el tercer en discòrdia: el Matagalls, que s’estira cap a 
l’oest.

Una vegada que hi vaig pujar, em va semblar que, de lluny, s’hi entreveia la forma de la 
platja de Barcelona. Una mica més enllà, treia el cap la muntanya de Montjuïc. Encara hi 
ha amics que em prenen per boig, però juraria que no era un miratge. De fet, seria possi-
ble que la silueta de Barcelona fos visible des d’algun cim del Montseny.

El Montseny és a la tercera corona metropolitana de Barcelona. Prou a prop de la capital 
perquè part dels veïns hi vagin a treballar cada dia –una hora de trajecte– i prou lluny per 
ser un paradís de vegetació. Des de Barcelona, si un treu el cap per un edifici d’aquests 
tan alts i el cel és prou serè, s’hi pot veure retallada la figura del Montseny. Una línia de 
dents que s’alça en forma de cims. Les Agudes i el Turó de l’Home. El Puigsesolles i San-
ta Helena. És l’estampa típica, la que mira al sud i té les muntanyetes tallades amb formes 
més regulars. Un artista podria dir que és la cara minimalista del Montseny.

La banda que mira al nord, s’alça d’entre les valls que limiten amb les Guilleries. Si per la 
cara de Barcelona, es veuen el talls més nets, des de la Selva, l’estampa té més protube-
ràncies d’arbres que xoquen i s’aixafen. Té parets escarpades entre vegetació salvatge i 
hi toca poc el sol. Alguns n’hi diuen “la cara fosca del Montseny”. Està coronada per Les 
Agudes, que és el cim que es veu més imponent des d’aquesta banda, i actua com a talla-
focs dels vents que escombren la part nord de Catalunya.

Sense voler, les forces de la natura es concentren contra un Montseny que té cares per a 
tots els gustos. La gran muntanya és a mig camí entre les dues capitals –Barcelona i Gi-
rona–, però també té petits satèl·lits que acaben de conformar el massís i que l’eixamplen 
fins a la plana de Vic –a Osona– els cingles de Bertí o el turó del Tagamanent. 

És just en aquest punt que ens situem damunt d’una plana, que molts dirien que es massa 
infinita per formar part d’un massís. Els boscos salvatges, ara s’han convertit en camins 
sinuosos que enfilen prats verges, entre verds i marronosos, on la petjada humana amb 
prou feines es fa notar, més enllà de masies escampades o alguna tanca per al bestiar. El 
Pla de la Calma és, tal com diu el seu nom, una amplada de calma enmig de les parets de 
vegetació salvatge del Montseny.

Per tornar a sortir cap a la muntanya, passem per la Sitja del Llop i Collformic, agafem un 
camí fins al Matagalls i trenquem a l’oest per situar-nos al santuari de Sant Segimon. És 
dalt d’una muntanyeta, flanquejada per dos torrents. En aquesta construcció espiritual, 
prop de l’any 1700, hi va passar els dies la bandolera Joana Massissa. La seva parella, un 
altre bandoler –Joan de Serrallonga– la hi va portar durant l’embaràs d’un fill perquè es 
resguardés dels perills de l’exterior. S’hi va passar uns mesos, al costat d’uns ermitans. I 
quan Serrallonga va tornar a buscar-la, no va fer més que negar-se a marxar. “La Joana fa 
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dies que no menja ni parla i només té ulls per lo bosc.” Això és el que diu un manuscrit del 
segle XVII de Manel Pallarès, cosí d’en Serrallonga. 

Joana Massissa s’havia enamorat de tal manera del Montseny, que tant se valia que el 
seu company la volgués arrencar de Sant Segimon. Ella no s’hi pensava moure. El ma-
nuscrit explica que, en un atac de ràbia, en Serrallonga va cridar enmig de les muntanyes: 
“Montseny, et mataré”, com qui no vol la cosa. Com si el massís fos un objecte animat 
amb prou força per parlar. Encara que amb aquestes valls, aquests boscos, aquests cims i 
els seus personatges, la muntanya ja parla per ella sola.

El naturalista Martí Boada assegura que la història de Joana Massissa amb el Montseny 
és el primer cas de topofília documentat a Catalunya. Per la finestra de casa seva, es ve-
uen els primers vessants de muntanya. En Martí viu a Campins, prop del seu Sant Celoni 
natal i ben acotxat al Montseny.

És un gran enamorat del massís. Hi va néixer el 1949 i a través de la seva professió –ci-
entífic ambiental, geògraf, professor d’universitat– ha fet que tota la seva vida passi al vol-
tant del Montseny. En coneix tots els racons i les espècies de plantes i animals. Molts ci-
entífics, el consideren un dels majors experts de la muntanya. En Martí rebla que n’hi ha 
hagut de més prolífics, com en Pinyoca, en “Cuca”, que va fer més quilòmetres que ningú 
pel Montseny i el va emparaular.

L’amor d’en Martí pel massís és intrínsec a la seva vida. L’encanteri va passar dels avis 
als pares. Dels pares a en Martí. I d’en Martí als seus tres fills. Un d’ells, és el músic Mau 
Boada, que es va dir Mau per la casa on havia viscut la família tota la vida.

–El gran tema és com la muntanya provoca encanteri –diu en Martí, mentre s’incorpora i 
va brandant els braços, lentament. 

–Per què diries que el Montseny té aquesta cosa màgica?

–Pot ser la seva diverisitat, perquè abarca tots els climes, des del mediterrani fins l’indo-
europeu. Però també hi ha una part molt important de les llegendes. Tenim molta llegenda 
al voltant del Montseny. Jo tinc un llibre sobre elles i en vaig fer una tesi a la Universitat de 
Perpinyà. Són les llegendes del Montseny, per Martí Boada, literalment. Les històries es-
tan lligades a aquest simbolisme tan gran que hi ha al voltant de la muntanya.

En Martí Boada parla molt pausadament i mira a la taula quan escup les paraules. És 
d’aquelles persones que cal escoltar i no interrompre. Té un encanteri a la veu. Ara enu-
mera llegendes –la de les dones d’aigua; el gegant Esmè, que camina sobre els cims; en 
Serrallonga o la de cavaller Soler Vilardell–, mentre va espetegant la llar de foc que té al 
menjador. És una saleta d’estar on gairebé tot el que hi ha s’aguanta per troncs d’arbres, 
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tallats i vernissats. La taula on ha deixat el got de ratafia és d’un arbre singular, el televisor 
s’aguanta per un tros de tronc amplíssim i també ho fan els llibres d’un prestatge.

–Fins i tot, al Montseny, tenim diversitat d’una mateixa llegenda. De dones d’aigua, a Vila-
drau hi ha les païtides; a les Illes, viuen les naiades, i a les rieres de Gualba i Arbúcies, hi 
ha les dones d’aigua encantades. 

La diversitat d’històries s’entén per aquesta idea de les múltiples cares del Montseny. Pels 
paisatges, sí, però també per la diversitat de persones, realitats demogràfiques i perquè 
els veïns de cadascuna de les cares del massís viuen aïllats els uns dels altres. La mun-
tanya, sense voler-ho, fa de frontera. 

–Durant centúries, quan encara no hi havia la caixa tonta –diu per referir-se a la tele, que 
observa al seu saló–, els habitants d’aquí a la zona arribaven a casa al vespre i es posa-
ven tots al voltant de la llar de foc. No hi havia ni llum! Hi havia una fascinació per les lle-
gendes. Eren una autoconstrucció de la mateixa població i tenien un paper en la formació 
dels nens que vivien aquí. La veu aleshores tenia més capacitat de seducció que ara, que 
necessitem una certa excitació visual perquè ens cridi l’atenció alguna cosa.

Penso en aquesta “excitació visual” per tornar a recuperar el concepte de “topofília”. Però 
ara que se’m passa pel cap, això que necessitem imatges perquè alguna cosa ens cridi 
l’atenció, ja ho havia entès la Joana Massissa quan s’estava a Sant Segimon. “Només te-
nia ulls per lo bosc”, em torno a dir. Realment algú es pot enamorar d’un lloc fins al punt 
de no voler-ne marxar?

Torno veure una vessant de muntanya que treu el cap per darrere la finestra de casa en 
Martí, igual es pot fer des de la casa del seu fill, en Mau, que viu uns metres més amunt. 
Calen unes quantes corbes per un camí estret i ja ets a casa seva. Entre un munt de 
camps i muntanyes. 

En sé d’uns que es meravellarien de tal fascinació. Són els mateixos que cada cap de 
setmana enfilen amb el cotxe la serp fins la fageda de Santa Fe. Els turistes i els estue-
jants de Barcelona que s’apropen al Montseny ha estat el lait motiv dels últims anys 
d’aquesta muntanya màgica. El món s’ha “urbanitzat” alhora que el Montseny es convertia 
en un apèndix més de Barcelona. La fascinació –la topofília– de la gent de ciutat pel mas-
sís és el que ha anat fent transformar el Montseny, sense que la muntanya tan sols ho 
volgués. 

–Que el Montseny sigui a la quarta corona metropolitana és una jugada urbana. És un 
equipament més com ho pot ser el camp del Barça o el carrer Balmes. La sortida a la 
muntanya, pels que viuen a ciutat, és gairebé terapèutica: un ha de veure flors i l’altre ha 
de fer camins de muntanya. Si no hi hauria molts problemes d’equilibri emocional.
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En Martí és contundent. I quan li demano sobre si el Montseny podria ser un espai a mig 
camí entre el món “nou” i el “vell”, em diu que la reflexió no va mal encaminada. Per mi – 
pobra observació– em sembla polèmic tractar el món rural d’una mena de cosmos arcaic. 
La premissa l’he tret de l’exposició Signis, que la Fundació Carulla va estrenar al Museu 
de Granollers el 2017. Una obra a dues bandes –imatge i música– i amb la petjada de tres 
artistes: Lurdes R. Basolí, Aleix Plademunt i el mismíssim Mau Boada. Van mirar el Mont-
seny durant un any i mig i van arribar a la conclusió que el massís és un conglomerat de 
mons i vides. De terrenys que s’amotllen a qui els habita des de sempre i als que s’hi es-
tableixen per primera vegada. 

“Si històricament hem utilitzat el Montseny com un pic que assenyala un lloc, potser ara 
descobrim que a qui assenyala és a nosaltres”, diuen. I jo amb quedo amb aquesta última 
frase. La pròpia etimologia del Montseny, Mont Signi, ja explica que el nom li van posar els 
romans, perquè era la muntanya més alta que veien quan arribaven a la costa de Bar-
celona. Així que l’observaven, sabien on era el nord. M’imagino el Montseny com a una 
mena de far que il·lumina tot el que té al voltant. Com els vaixells, és difícil que les perso-
nes no s’hi sentin atretes.

Aquesta idea d’enfilar el Montseny és antiga. En Martí assenyala que des del segle dinou 
que ja n’hi havia que venien de Barcelona a “fer salut” o “fer aigües”, si és que arribaven 
per beure de les mil fonts que hi ha al Montseny. Les prioritats no han canviat tant. Uns 
altres, de més burgesots –però creatius fins la mèdul·la– van arrencar aquesta idea d’ater-
rar al Montseny per inspirar-se a fer els seus poemes. A finals del dinou, desenes d’escrip-
tors van atansar-se al massís per despertar el seu afany creatiu. Van ser dels primers que, 
potser sense saber-ho, es van convertir el primer exemple d’artistes que es van enamorar 
del Montseny. Penso per dins: “topofília”. I salten tots els ploms del santuari de Sant Se-
gimon, d’on la Joana Massissa es negava a marxar.

Des de Jacint Verdaguer a Joan Maragall. De Bonaventura Carles Aribau a Guerau de Li-
ost. D’Àngel Guimerà a Josep Maria de Segarra. De Josep Pla a Apel·les Mestres, que 
també va escriure un recull de llegendes del massís. Montserrat Roig es va passar tempo-
rades escrivint a Sant Celoni i va ambientar a Gualba part del seu El temps de les cireres. 
La llista de noms és llarga. I ho podria ser més, però aquí no hi caben tots.

–Parlem d’escriptors. Però de músics què? –demano a en Martí Boada. 

–Amb la música no ha estat tan lineal. Sempre hi ha hagut alguns que han vingut i han 
tocat aquí, però quan en Dalmau era més jove es van ajuntar uns quants, que ja eren crí-
tics amb el món urbà industrial. Jo els vaig veure créixer. En Joan Colomo, per exemple, 
venia aquí casa quan era un crio.

Segons l’historiador Josep Maria Abril, la història musical del Baix Montseny es podria re-
sumir –fins a les acaballes del segle vint– en nombrosos cors populars i orquestres de fes-
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ta major, com Paleros o La Lira. La majoria d’ells troben el seu origen a Sant Celoni, que 
és el nucli de referència a la zona. 

De la història musical del conjunt del Baix Montseny, no hi ha una idea clara. Ni tan sols 
algun especialista que en tingui una visió global. Després de la postguerra hi va haver una 
gran efervescència de bandes de poble, d’aquelles que anaven a tocar un envelat des-
muntable i significaven un ritual pels pocs habitants que hi havia a la zona. Abans, a Sant 
Celoni, ja s’hi havien compost les primeres partitures del popular Ball de Gitanes i als anys 
seixanta del segle vint hi van néixer alguns grups de pop. Ara, un fenòmen que trenqués 
tots els estereotips de poble, que s’emmirallés en la música forana, des dels marges, i 
amb una desimboltura com els Zeidun, poca cosa hi havia hagut. 

***

L’escena musical que va sortir de la llavor de Zeidun implica tota una generació de músics 
que viuen, treballen i d’alguna manera o altra –volguda o no– s’han inspirat en aquest 
Montseny. Alguns poden veure els vessants de la muntanya des de les finestres de casa 
seva o, simplement, la senten tan a prop que li han dedicat cançons. El massís és part del 
seu imaginari vital i musical.

Hi ha una dita popular que explica que la gent de poble està grillada per l’aigua que beu 
de l’aixeta. Entre l’escena del Montseny hi ha fet fortuna una idea: que si estan tots una 
mica “llampats”, com diu en Mau, és per l’aigua. I al massís l’aigua neix en un punt con-
cret, a la Font Bona de Sant Marçal, on comença a lliscar el riu Tordera. Baixa per diver-
sos torrents humits de la muntanya i es va trobant amb algunes masies disseminades. 
Després ho fa amb el poble de Montseny i va baixant fins a Sant Esteve i Santa Maria de 
Palautordera.

Tots tres són els primers municipis de l’anomenada Conca de la Tordera. Una zona que, 
sense anar més lluny, el Pla d’Acció Cultural de Sant Celoni concep com a una mateixa 
realitat artística. “Un eix de connexió, intercanvi i cooperació entre uns municipis propers 
geogràficament”, detalla el document. 

La conca està ficada en un espai més gros, que és el Baix Montseny: la comarca natural 
que agrupa la vessant nord del Vallès i el sud de la Selva. Però és en el transcurs del riu 
que s’hi poden trobar els enclavaments culturals i musicals més importants. Els pobles 
que han anat veient com s’hi establien alguns músics sorgits de l’ham de Zeidun i els que 
han agrupat entitats i locals i, en conseqüència, cartelleres estables de concerts.

Primer va ser l’agrupació de músics que es trobava al restaurant el Gessamí, a la carrete-
ra que baixa des del Montseny fins al nucli urbà de Sant Esteve de Palautordera. Aquí hi 
va trobar continuïtat l’herència de Zeidun a mitjan la primera dècada del 2000, durant les 
jam sessions que diversos músics hi organitzaven. D’aquesta llavor va sorgir més tard 
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l’entitat musical Som del Montseny, amb una forta implicació a Palautordera. I després s’hi 
va sumar el centre cultural Can Balmes, que l’escena s’ha fet seu, d’alguna manera o al-
tra. 

Si un segueix lliscant per les aigües de la Tordera, es troba amb el cor i l’enclavament més 
ample de l’escena musical. Sant Celoni és on els Zeidun van començar a rascar les cor-
des de les seves guitarres, a donar cops a la bateria i fer sonar melodies amb les seves 
veus. De fet, Sant Celoni és el poble on van néixer quatre dels cinc components del grup. 
Tant en Mau Boada, com en Joan Colomo, en Xavi Garcia i l’Albert Trabal. A excepció 
d’en Càndid Coll, que encara ara s’està a Hostalric.

Hostalric és a deu minuts en línia recta de Sant Celoni, si un fa cap al nord de Catalunya. 
Des de qualsevol balconada del poble s’hi pot veure la cara fosca del Montseny. La seva 
tradició musical és més aviat precària i Girona és la ciutat de referència, a diferència de 
Sant Celoni, que veu Barcelona més a prop. Hostalric és on el riu Tordera fa una giragon-
sa i trenca cap al mar, lluny del Montseny. 

Cal desviar-se una mica del camí i tornar a la falda del massís per topar-se amb Breda. 
Un poble fosc, fred i feréstec. Possiblement és un dels enclavaments més aïllats de la res-
ta de pobles que hem anomenat. Sempre hi té a sobre l’ombra salvatge del Montseny. No 
deuria ser coincidència que, a tombant del segle vint-i-u, tingués vives una de les micro-
escenes més rabioses i punyents del conjunt de la zona. Actualment hi viu en Xavi Garcia, 
encara que és natural de Sant Celoni. “Hi vaig anar perquè és un poble més aïllat i, per 
tant, l’habitatge és més barat”, admet. 

En Xavi fa anys que toca poc amb els Zeidun. Perquè els Zeidun fa anys que toquen po-
ques vegades. Però segueix l'estela de l’escena musical al costat del projecte més perso-
nal d’en Joan Colomo, a qui acompanya de baixista. En Joan sí que s’ha anat apartant al 
llarg dels anys del Montseny, però això no fa que deixi de ser un assidu a Sant Celoni i a 
l’etiqueta de músic de la zona, que porta i en fa bandera a tot arreu on va. 

En Joan Colomo viu a Barcelona des de finals de la primera dècada dels 2000. Va trobar 
la residència a la Sedeta, a mig camí entre Gràcia i la Sagrada Família. Es va ficar tan 
endins del món urbà, que va entrar a formar part de l’escena musical de Barcelona –alter-
natius, hipsters, festivalers– i ara és un dels valors més importants de l’indie a Catalunya. 

Per anar-lo a veure, si un fa camí des des cor de Gràcia, es pot passar per l’estret carrer 
del Montseny. És el mateix on vivia la Natàlia-Colometa, la protagonista de La plaça del 
Diamant. Des d’aquell pis, gairebé n’hi sortien relats faulístics. Com que el seu marit, en 
Quim, era criador de coloms, s’hi anaven embotint en gàbies. Mercè Rodoreda feia servir 
aquesta idea com a símbol d’acumular problemes. 
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Al Montseny, per sort, els coloms campen lliures pels camps i s’estiren a les branques. Un 
dia en vaig veure un que ho feia, prop d’una riera. A la portada d’un dels discos d’en Joan 
–L’oferta i la demanda (BCore, 2018)–, hi ha un ocell d’aquesta mena que hi fa un niu. La 
gràcia de tot plegat és la dicotomia “Colomo-colom”, que a ell li fa somriure. Entre l’escena 
del Montseny, en Joan és conegut com “en Colomo”. “En Colomo diu”, “en Colomo fa”, “en 
Colomo és”, comenten a Sant Celoni. És una mica un cantant-emblema, perquè déu ni do 
la fortuna que ha fet més enllà dels límits del Montseny. Set discos en solitari, un hit per a 
la posteritat –“Màgic”, 2011–, la banda sonora d’un anunci de cervesa i repetides aparici-
ons i col·laboracions als mitjans públics.

Després de caminar per uns quants trams laberíntics del barri de Gràcia, veure alguns co-
loms –que n’hi ha– i traspassar el llindar cap a l’Eixample, veig en Joan que pren el sol a 
una terrassa. Hem quedat per dinar. Sempre que ens veiem parlem de música i del Mont-
seny. La cambrera, que és xinesa, ens pren nota. I malgrat la meva tossuderia amb el ca-
talà –vull parlar-lo a tot arreu– aquesta vegada utilitzo el castellà. Ell també ho fa.

–Espero que ens hagi entès amb aquest català del Montseny… –fa broma, després de 
demanar a la cambrera una “hamburguesa completa”. L’essa l’ha feta sorda, com en cas-
tellà, i l’ela, semblant a la meva, ha sonat una mica geminada.

–Diries que hi ha una parla específica del Montseny? –li demano, encuriosit.  

–Alguna paraula deu haver-hi. Allò típic del meu avi deia això o allò…

–Me mare en feia servir una quan era petit, que encara la tinc molt clavada.

–Què era, què era?

–Anar estrompinat.

–Estrompinat. Sí. Aquesta l’he sentida sempre al Mau, suposo que pel seu pare. Estompi-
nat sempre ho havíem utilitzat nosaltres. 

–A mi me mare m’ho deia quan tenia cagarrines. 

–Nosaltres l’utilitzàvem per dir que anàvem del revés. Que fossin cagarrines no ho havia 
sentit mai. Quan dèiem que anàvem estrompinats és perquè anàvem fins al cul de… 

Però ell no completa la frese. Vaja que, al final, convenim que el llenguatge també és una 
manera d’identificar-se amb el territori. “Anar estrompinat” és una expressió exclusiva del 
Montseny. Recordo que l’havia sentit dir tota la infància i un dia el programa Divendres, de 
TV3, va visitar Sant Esteve de Palautordera i en una mena de joc televisiu, la van identifi-
car com a una de les típiques de la zona. 
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Quan soc a Barcelona, sento que canvien els meus hàbits. Tot és diferent: el paisatge vi-
sual, sonor i les menes de gent. Amb en Joan ens hem d’apartar dels cotxes per sentir-
nos les paraules. Arrosseguem una mica la taula i les cadires cap a la banda oposada 
d’on passen els vehicles. Encara així hem de parlar una mica fort. A tot arreu se sent que 
fan obres –a ciutat sempre fan obres– i els paletes van picant i uns altres repicant com si 
fossin lloros.

–Viure a Barcelona envoltat de persones m’afecta; no m’engresca –confessa en Joan–. 
Fa catorze anys que hi visc. Vaig venir perquè em vaig enamorar d’una xicota. 

–L’Inés, amb qui vau fer el grup La Célula Durmiente.

–Hem pensat marxar aviat. A Sant Celoni o potser a Donosti, que és d’on és ella. No m’a-
grada que les nostres dues filles s’hagin de criar en aquest ambient. 

L’ambient que diu és palpable. Barceloní. Molt dens. En Joan Colomo, només sortir de 
casa, sent el soroll continuat dels motors dels cotxes. No paren. Els pisos estan embotits 
per tot arreu. Per anar d’una casa a una altra, calen ascensors i el que hi ha a dins dels 
habitatges –en general són pisos petits– tampoc és gaire menys angoixant que els carrers 
plens de gent. Una vegada vaig ser a casa en Joan: un pis d’aquells de l’Eixample amb 
les portes blanques, un passadís estretíssim i habitacionetes aquí i allà. Amb la diferència 
que una d’elles és un petit estudi de música, esclar. Per pujar-hi cal agafar un ascensor, 
que qui sap si allò té cent anys. Va lent, té una porteta manual de fusta i sempre fa un xis-
clet esgarrinxat quan va amunt i avall.

M’insisteix que vol marxar de la ciutat. “La meva feina de músic la podria fer igualment a 
Sant Celoni”, comenta. I a més, encara hi té els amics de tota la vida. Admet que, malgrat 
ser de poble, sempre ha estat “una mica urbanita”. Ni té destresa per l’horticultura –tot i 
que amb els seus pares sempre vivien amb un hort al costat– ni li fascina anar a buscar 
bolets. Però, a simple vista, compleix els estàndards de la gent del Montseny, perquè la 
globalització els ha fet avesar als costums més urbans. I, de fet, val a dir, que la migració 
urbanita de la ciutat al camp ha dut neorurals campant pels corriols de la muntanya.

En Joan Colomo va néixer al peu del Montnegre, la muntanya que hi ha a l’altra banda de 
Sant Celoni. Si el Montseny és a l’oest del municipi, el Montnegre s’estira cap a l’est. “La 
muntanya de baix”, que li diuen els veïns del poble.

–La muntanya sí que m’ha marcat. Quan era petit vivia en una masia a Sant Llorenç de 
Vilardell, que és una urbanització de Sant Celoni, i m’agradava anar a jugar sol al bosc. 
Els primers temes que vaig escriure en solitari van ser quan vivia al Montnegre i tenia una 
relació més estreta amb la natura. Estava més content que un gínjol, perquè no necessi-
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tava ni anar al poble. No he tingut mai la necessitat de socialitzar, només ho he fet per la 
música. 

–És diferent fer música a Sant Celoni o a Barcelona?

–Sí. A Barcelona crec que m’afecta d’una manera més extrema i això s’ha anat notant 
d’alguna manera en les meves cançons. Però si m’ho preguntes, no et sabria dir gaire 
com.

Durant l’esclat de la carrera en solitari d’en Joan Colomo, pels volts del 2011 i 2012, l’indie 
català vivia una època marcada pel ruralisme i la música acústica. De fet, l’epicentre 
d’aquella escena va ser el festival PopArb, que es feia a Arbúcies, a la cara fosca del 
Montseny. Amb en Joan, pensem en els primers discos d’El Petit de Cal Eril, com I les 
sargantanes al sol o Vol i dol, on tan ell com en Mau van col·laborar en algunes cançons. 
També en Joan mateix va estirar la seva fascinació pel món rural a Contra todo pronóstico 
i als discos Producto Interior Bruto (volums u i dos). Al principi parlava d’ocells a les can-
çons, de fongs i llangardaixos o, fins i tot, hi esmentava els xiprers per parlar de la mort.

El pas del temps i l’adhesió als costums barcelonins han acostat a en Joan a una música 
més electrònica, amb menys referències naturals i temes més propers a la crítica social 
des del prisma urbà. En Martí Boada, que havia conegut molt bé en Joan Colomo, rebla 
que enmig de la ciutat també es pot ser molt productiu. “Un artista urbà et pot fer una exal-
tació del porexpan, si ho vol”, fa broma. Però què té el Montseny i, per extensió, la natura, 
que els artistes hi busquin tanta inspiració? Li demano a en Martí Boada. 

–No hi ha ningú, per més batust que sigui, que fent una passejada no es trobi bé emocio-
nalment. Un en tindrà més consciència o menys, però si no és capaç d’escriure un poema 
després d’una passejada al mig del bosc, és un mal indicador.

En Martí, a més de ser un divulgador del bosc, també és investigador per l’Institut de Ci-
ència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sembla 
molt fàcil explicar que el bosc és saludable. Sí. Suposo que ho sabem per intuïció. Des de 
temps immemorials. D’aquella energia –pobre concepte hippie– que desprenen els arbres 
si els abracem. Però tot plegat és impossible que es quedi només amb una sensació, per-
què en Martí admet que està “comprovat científicament” que una passejada pel bosc és 
bona per la salut.

L’ICTA mateix va detectar en les conclusions d’un estudi el 2020 que quan les persones 
estem en contacte amb el bosc podem experimentar “canvis fisiològics i psicològics”. S’-
explica per la “millora del nivell dels sistemes cardiovascular, immunitari, respiratori i ner-
viós”, diu l’ICTA. La investigació va tenir, justament, el Montseny com a camp de proves 
per mostrejar els efectes del bosc en les persones. L’ICTA parla d’una “química forestal”. 
En Martí, però, s’entesta a dir que la química, la física o la biologia tan sols serveix per 
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quantificar i saber les característiques tècniques el sotabosc. “Cal un poeta per descriure 
apropiadament la complexitat d’un arbre”, parafreseja el biòleg Ramon Margalef.

–Ell sempre deia als seus alumnes: “No llegiu més. Sortiu a fora i toqueu un arbre, toqueu 
cuixa”. L’arbre té una química, una flora, una visió forestal. Però l’arbre és molt més que 
un corpus ilix. Un científic pot explicar-ne moltes coses, però la dimensió que li pot donar 
un poeta no s’explica amb dades.

Qui diu un poeta, diu un artista. Se m’acudeix que és un terme més acurat, més ampli per 
definir de totes les maneres que es pot explicar un bosc. Sí, es pot fer amb la poesia i 
amb la literatura en general. Pintant un quadre, captant una instantània amb el mòbil i 
també fent una cançó. En Mau Boada admet que es fixa en el bosc. I en Joan Colomo. 
¿Què és un músic si no un poeta que escriu versos en forma de melodies i, també molt 
sovint, paraules que acompanyen les notes? 

***

De Barcelona a Sant Celoni hi ha uns cinquanta quilòmetres. Els mateixos que centenars 
de veïns del Montseny fan cada dia per anar a treballar a ciutat. El camí que va d’un punt 
a l’altre és el mateix que feien el romans fa mil·lenis. Ara hi passen les vies del tren en al-
guns trams i l’autopista AP-7 ressegueix, si fa no fa, l’ample de la Via Augusta que l’empe-
rador va estendre per la Península. 

A mig camí de Barcelona i Girona, si un fa voltar el cotxe per l’autopista, el Montseny s’hi 
veu imponent. De fet, és la muntanya més alta de tot aquest tram. Despunta en alçada i 
també pel seu volum ufanós i les seves crestes. La localització estratègica del massís ha 
fet que, al llarg dels segles, hagi estat un observador privilegiat de tots els esdeveniments 
que han passat pel territori. “Com que està a cinquanta quilòmetres de Barcelona i a cin-
quanta de Girona, era lloc de pas i el primer a rebre a les guerres”, explica l’historiador 
Joan Portals, que ha escrit diversos llibres sobre la història del Montseny. El massís va 
viure de molt a prop la guerra dels Segadors, la batalla per la Successió del tron espanyol 
–als 1700–, la guerra del Francès i durant el franquisme, els maquis es van estar a les ar-
bredes per amagar-se del règim. 

Tots aquests elements animen en Càndid Coll –membre dels Zeidun i vel·lador fins la mè-
dul·la de l’escena musical– a explicar que el Montseny “és Déu nostro senyor”. Ho diu 
amb una cervesa a la mà i enmig d’una balconada oberta al massís. Som a la plaça dels 
Bous, al bell mig del centre històric d’Hostalric.

–El Montseny estava aquí molt abans que existís la humanitat i quan la humanitat ja no 
existeixi també ho estarà. És per això que dic que el Montseny és Déu nostro Senyor. Jo 
ho veig com un lloc molt acollidor. Lo demés se’n podria anar a la merda i el Montseny es-
taria sempre aquí. La muntanya es podria cremar sencera, però ja tornaria a brotar. Mira, 
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jo soc molt antireligiós. Em fa molta ràbia que la gent cregui en el Déu solar: aquesta es-
pècie de déu únic que està present en tots els cristians, els musulmans o els jueus. El 
Montseny és una cosa que potser no és el vostre Déu tan poderós, però sempre estarà 
aquí.

En Càndid s’estima el Montseny com el que més. Aquesta idea mística del Montseny neix, 
segons el seu perer, per la gran quantitat de llengendes que s’estiren per l’ample del mas-
sís. També per la densistat boscosa i una aigua –l’aigua del Monstseny– que, a més de 
protagonitzar relats faulístics, ha sigut motiu de canvi a la muntanya. Ha estat, com diu en 
Martí Boada, estretament connectada amb el turisme i amb la indústria que hi ha a la 
zona. En Càndid, que té una ment curiosa, barreja tots dos conceptes, com qui no vol la 
cosa.

–L’aigua que passa per aquí ve de Sant Marçal. Això sí que és una cosa màgica. –En 
Càndid assenyala el riu que passa a sota de la plaça del Bous. Des d’Hostalric, tot el pai-
satge es veu als seus peus, perquè el poble està enfilat sobre un turonet.– Des de Sant 
Marçal que ha baixat aquesta aigüeta. Quan era petit en bebia i era perillós. Ara, quan hi 
duc el meu fill, ja està neta. Però llavors a Sant Celoni hi havia les fàbriques químiques i a 
Hostalric hi feien tint. Jo havia vist el riu de color púrpura i rosa.

Les faules s’estiren. El riu fúcsia. El Montseny místic. No podré saber del tot si és veritat, 
però la història té gràcia.

–El Montseny juga algun paper en la creació de les teves cançons? –li demano.

–Jo viatjo molt i quan arribo a Barna amb l’avió veig el Montseny de lluny i sé que soc a 
casa. A nivell de música no ho sé, però a nivell mental em sento molt vinculat a la munta-
nya, al riu, al bosc. 

–I això en què s’ha traslladat? Perquè tu a les cançons hi parles de crítica social i de dro-
gues, sobretot. 

–Aquí el concepte és l’ultralocalisme extrem. És un concepte que he portat jo en aquest 
món. Ho vaig sentir en una entrevista que li van fer a Dalí. Ell deia: tots els meus quadres 
estan pintats segons la teoria paranoico-crítica i l’ultralocalisme extrem. Si t’hi fixes, a la 
majoria de les seves pintures famoses, al fons, hi ha unes casetes blanques en un mar. 
Això és Cadaqués. I jo m’aplico al mateix. Llavors a les meves cançons sempre intento fer 
aquestes pinzellades, però amb el Montseny. Encara que no està fet expressament, per-
què és inconscient.

Igual que Salvador Dalí pintava les casetes de Cadaqués als seus quadres plens de re-
llotges desfets, en Càndid Coll, però també en Mau Boada i en Joan Colomo han fet servir 
la muntanya per parlar de diversos conceptes, històries, més o menys universals. En 
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Càndid admet que sempre afegeix una dimensió montsenyenca a les cançons que escriu. 
Si parla de drogues, dona els noms dels pobles on se’n pot anar a buscar.

Diuen que a Llinars fan anar tan bé el nas
i es veu que a Breda hi corre tan bona merda.

A Sant Celoni són com un dimoni 
i a Hostalric fa molts anys que saben el que et dic.

“La cançó de mai acabar” (Neva a tot arreu, Autodestrucció)

El Montseny també li serveix per explicar que va a enterrar un mort a la cançó “El gorg”, 
d’Autodestrucció. Hi explica l’escena d’un crim que transcorre durant la “negra nit”. “Jo 
anava conduint / des de Cardedeu a Hostalric”, canta en Càndid i ressegueix els dominis 
del Baix Montseny: del sud, a Cardedeu, al punt més al nord de la comarca natural, a 
Hostalric. “Vaig anar a prop del riu / Vaig buscar un lloc profund / Hi vaig tirar el cos del 
mort, mai més el van trobar.”

Per en Càndid, l’ultralocalisme extrem és aplicable a les cançons, és clar, però també a 
una dimensió més elevada. Una manera de fer, d’actuar. En podríem dir una filosofia de 
vida, pobre tòpic. També ens serveix per parlar de l’escena del Montseny.

–Per mi l’ultralocalisme extrem és l’única manera de salvar la nostra cultura. Això vol dir 
que només amb què a cada poble hi hagi tres persones organitzant coses, ja en tenim 
prou. Pensant així és la manera que els Països Catalans puguem actuar de manera coor-
dinada. També és l’única manera de salvar la cultura del Montseny. Som una entelèquia 
que no es ni Girona ni Barcelona, ni tampoc una comarca concreta. Som una regió que 
administrativament no existeix, que només està al nostre puto cap.

De fet el Montseny està separada per tres comarques diferents –Vallès Oriental, la Selva i 
Osona– i dues províncies: Barcelona i Girona. La muntanya sovint també és una barrera 
perquè els pobles d’una banda i altra puguin mantenir una vida conjunta. Més enllà de 
l’administració –que sovint ha buscat fórmules per coordinar municipis dins l’anomenada 
àrea del Baix Montseny–, la música ha estat un dels catalitzadors més importants perquè 
aquesta zona tingui una marca cultural pròpia. És en aquests casos que l’ultralocalisme 
extrem és imprescindible per mantenir la distinció cultural del Baix Montseny.

En Càndid, en Joan o en Mau –l’últim té una fixació més esotèrica per natura– han fet 
servir les postals del Montseny a les seves cançons. Uns altres, Els Surfing Sirles –natu-
rals de Barcelona– es van enamorar tant de la muntanya que hi van dedicar una cançó. 
Ells també van crear una de les cançons-emblema del massís. Es diu “Montseny”, és un 
dels grans èxits de la banda i sona a tots els concerts que l’entitat hereva de l’escena de 
Zeidun, Som del Montseny, celebra cada any. De fet, hi deuen el nom de l’associació. 
“Som del Montseny, Som del Montseny”, va repetint. Hi ha qui la coreja quan la sent. “És 
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un himne”, diuen alguns veïns de la zona, assidus al concerts. Potser és que ser del 
Montseny és alguna cosa més enllà que una etiqueta. 

He vist salzes que s'envolen
He vist gorgs que ragen sang

He vist tantes meravelles
Aquí del Montseny estant

 
He vist fosques absolutes

Del dimoni l'esvoranc
Aquí anem amb la fal·lera

Duem l'infern a la sang
 

Som del Montseny
Sardanistes amb jersei

Som del Montseny
Xamanistes sense seny

 
He trobat donzelles negres
Refregant-se pels estanys
He fet ritus estrambòtics:
Romaní, semen i sang

 
He vist bruixes i dimonis
En rotllana tots dansant
He vist a la vall secreta

Un gegant damunt d'un nan
 

Perquè som del Montseny
Xandalistes sense frens

Som del Montseny
Anarquistes i senseis

 
“Montseny”, Els Surfing Sirles
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Capítol 3: Els santceloniers 


El primer record que tinc d’un concert dels Zeidun passa per una nit de finals d’estiu en un 
ambient poc zeidunià. Dic “poc zeidunià” perquè l’oferta musical de les festes majors 
acostuma a estar farcida de música d’envelat, mestissatge a la catalana i discjòqueis pas-
sats de voltes, més que no pas hardcore. 

A la festa major de Sant Celoni del 2019 l’escenari principal estava alçat com un castell a 
un extrem del pàrquing que hi ha entre el camp de futbol i el pavelló municipal. Espai poc 
glamurós. Jo comptava les llumetes de les barraques, que estaven estirades per l’ample 
de la zona, i esperava les hores perquè els Zeidun saltessin a l’escenari.

Ho van fer finalment a les quatre de la matinada. L’Ajuntament els havia programat en 
acabar gairebé la nit, després de dos caps de cartell forans, d’aquells que tenen molts se-
guidors i una llista infinita d’instruments de vent. Al terra, hi havia brossa escampada i, una 
mica per tot arreu, estava ple d’adolescents borratxos. La xerrameca, però, s’anava es-
vaint perquè era tard. Alguns veïns ja n’havien tingut prou i desfilaven cap a casa.

Aquell dia vaig veure en Joan Colomo abans del xou. Trampejava entre el públic, aquí i 
allà. Vam comentar la nit: el concert dels Buhos –música de trompetes, que es va atrevir a 
parodiar després sobre l'escenari– i em va explicar les ganes que tenia de cantar. La jor-
nada s’ho valia, perquè era l’any que els Zeidun en feien vint des que s’havien ajuntat. 
Van fer el seu primer concert a la festa major de Sant Celoni. Setembre del 1999, a la 
Creu: la intersecció que hi ha entre el carrer Major i la carretera Vella. La situació era una 
mica poètica: vint anys després, en el mateix context de festa de poble i amb els amics 
escampats entre el públic.

A la primera fila –quatre gats; em vull convèncer que era per les hores–, hi recordo molta 
part de l’escena. Els antics i els nous i un seguidor que se li escapaven les llàgrimes de 
pensar que veia els Zeidun. “Són història del Baix Montseny”, em va dir més tard. Jo duia 
un mojito casolà –hàbit poc montsenyenc– i anava a escoltar un concert seu per primera 
vegada a la vida, sense saber gaire res del que havien fet junts. Com molta gent de la 
zona, havia vist en Mau muntant xous amb l’entitat Som del Montseny, escoltava les can-
çons d’en Joan Colomo i recordava en Xavi Garcia, l’Albert Trabal o en Càndid Coll de 
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veure’ls sobre algun escenari. Però mai m’havia imaginat què seria un concert dels Zei-
dun. Toquen tan poc junts, que m’havia estat impossible coincidir-hi. 

El que vaig veure aquell dia va ser el preludi de què pensaria d’ells després. Encara no 
sabia de quina manera la seva història conjunta és una part fonamental de l’escena del 
Montseny. Podríem dir que sense aquell gest de fundar Zeidun no s’entendrien tots els 
grups professionals –o semiprofessionalis– que han creat al territori els últims anys. No 
s’entendrien ni els grups ni les entitats programadores, com Som del Montseny, o la “mar-
ca Montseny”, que és coneguda arreu del circuit musical de Catalunya. Sense ells –però 
això ja és especular massa– el massís tindria una altra estampa cultural. Potser no seria 
tan rica, amb tants colors i tantes formes, tals com les que té el Montseny: natura desbor-
dant. La història, de fet, parla per ella sola. Un pot certificar que sense la influència musi-
cal d’en Mau Boada i els Zeidun molts veïns de la zona mai s’haurien apropat a viure al 
Montseny. D’altres, potser no s’haurien dedicat a la música i alguns espais farcits d’activi-
tat ara esterien buits o morts. I fa basarda de pensar-ho.
 
Durant el primer concert que vaig veure dels Zeidun la negra nit tapava el Montseny, en-
cara que sabia que la muntanya era allà plantada, al darrere de l’escenari. La zona espor-
tiva és una de les últimes àrees urbanes de Sant Celoni abans de travessar el llindar del 
Parc Natural. Si fos de dia i el cel prou clar, s’hauria vist la muntanya. Malgrat la fosca, la 
podia notar. El Montseny és un massís que ja hem vist salvatge, que canvia de climes 
com qui canvia de pell i que corona tot aquest tros de terra des de temps immemorials. 
Igual que la muntanya explica coses, els Zeidun també n’expliquen moltes altres sobre el 
Montseny.

Però anem a pams. Quan en Mau, en Colomo, en Trabal, en Xavi i en Càndid van pujar a 
l’escenari em va semblar que eren com reis sobre el castell. Van deixar anar un crit de rà-
bia adolescent, amb guitarres distorsionades i veus que s’estiraven amunt. En Joan ho 
feia a través de la veu i la guitarra elèctrica. En Mau, amb la bateria. En Xavi tocava el 
baix. En Trabal, una altra guitarra elèctrica. I en Càndid estirava el dit per les peces del 
seu teclat.

El públic que hi havia a la pista cantava i botava. Penso en algunes cançons que van to-
car. “Galàctic”, “Going, but where”, “El zulo” o “Kill the president”, que vaig sentir que 
m’esclataven com punys, perquè era pura adrenalina hardcore. I en Colomo anava repe-
tint: aquesta cançó la vam escriure quan teníem tants anys i explicava alguna batalleta. 

Podria semblar que el concert era un “remember” d’algun grup d’aquests que ho deixen i 
es retroben temps després. Però allò no era un “remember”, era un “continuar”. Els Zeidun 
van fer el seu últim disc el 2005, però han seguit tocant junts, encara que intermitentment. 
“Són els amics de tota la vida”, sento que em va rebotant la veu d’en Joan Colomo. I els 
amics de tota la vida, si són amics de tota la vida, no es deixen. 
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Les cançons connectaven amb els primers amors dels zeiduns, a les tardes que passaven 
amb l’skate pels carrers de Sant Celoni, a les seves inquietuds polítiques o als primers 
assajos. Una de les cançons, l’única que no era seva, fa vint anys que l’entonen. Parla 
d’un ocell que vola lliure. “El vol de l’home ocell”, dels Sangtraït. Al final, penso, la música 
és una manera de deixar-se anar, de ser lliure. Acte instintiu, que diria en Mau Boada. 
Quan tenia vuit anys es va enganxar per primera vegada a una banda: els Sangtraït, el 
gran miratge del heavy català dels 90. “El primer disc que em vaig comprar va ser un set 
polzades seu”, paraula de Mau. Va ser a partir d’aquí que ell es va avenir, més tard, a es-
coltar altres bandes de rock dur. 

Però la història dels Zeidun amb Sangtraït va més enllà de si els versionen o no. “Algunes 
de les primeres converses que recordo amb en Colomo són sobre Sangtraït, al menjador 
del col·le”, diu en Mau. És cert que ompartien hores entre dinar i dinar a l’escola Pallerola 
de Sant Celoni. Allà es va començar a forjar una amistat i la primera idea de muntar un 
grup. Primer va venir l’amistat; després, el grup. És una filosofia que s’ha repetit al llarg 
dels anys en l’escena del Montseny. 

En Joan Colomo llavors tenia poques nocions de música. M’ho diu mentre s’està assegut 
a de la seva posició, en un bar prop dels Jardins de la Sedeta, que són un conjunt de 
blocs entre Gràcia i la Sagrada Família. Li queda una mica lluny aquesta primera anècdo-
ta. Tant lluny, que el temps ha fet que ja no visqui a Sant Celoni i tingui un bon coixí de 
bandes de música a l’esquena. Per això ens citem i ens estem xerrant a Barcelona, men-
tre els coxtes passen cap a una banda, la gent camina atrafegada per la vorera i, de fons, 
se sent com uns paletes, fan obres al carrer. 

–Un dia, a l’hora del menjador, en Mau em va dir si volia fer un grup. Ell va ser el catalit-
zador de tot. Si no hagués sigut perquè dinàvem junts, jo no hauria tocat mai.

Sense aquell primer contacte, no s’entén que després vingués Zeidun, ni tampoc les múl-
tiples bandes i entitats programadores de l’escena del Montseny. En Joan n’és conscient, 
diu, mentre acaba d’endrapar “l’hamburguesa completa” que s’ha demanat al restaurant 
on hem demanat menjar en un castellà del Montseny perfecte. Es mira un tros de tromà-
quet que li ha quedat al plat. “Fresco, fresco”, em diu, i fa amb els ulls cap a un bloc de 
pisos que té al seu davant, a través de les seves ulleres de sol. Sovint les porta. Sembla 
que sigui per quedar una mica aïllat d’aquest món que, segons diu, li agrada poc. Per re-
lacionar-se amb els altres, explica que de les poques coses que li interessen és la música. 
La seva personalitat es podria dissenyar a través d’instruments i cançons. 

–La família de la meva mare eren molt músics, però l’única referència que tenia jo era la 
meva germana. Tocava molt bé el piano i escoltava música. Té set anys més que jo. Em 
va ensenyar Mecano, Heroes del Silencio i Sangtraït, i després en Mau em va passar co-
ses de hardcore i punk –diu en Joan Colomo. En Mau, per la seva banda, va aprendre a 
estimar el rock dur a través del seu germà gran, que ja col·leccionava discos. 
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I així es va anar formant la seva cultura musical. Fins que el grup que havien decidit for-
mar a l’hora del menjador, va fer-se realitat. Es va dir Sigue Buskando. En Mau va agafar 
el baix; en Joan, la guitarra; i van entabanar un amic, en Peska, perquè els fes de bateria. 
Tenien onze anys i amb prou feines cap d’ells havia tocat un instrument. El grup s’ho valia. 
Tant, que en Mau va demanar als seus pares que li compressin un baix pel seu aniversari. 
En Joan Colomo va fer-se amb una guitarra elèctrica a correcuita i en Peska va prendre la 
bateria al seu pare.

–El primer assaig el vam anar a fer a casa en Peska. Recordo que em van demanar què 
sabia fer. I jo, a casa, havia après a tocar els acords de la, mi i re. I així vam fer la primera 
cançó –diu en Joan Colomo, que va cantussejant “la, mi, re”, “la, mi, re”, com si entonés la 
melodia d’una cançó.

Assegura, acte seguit, que poc se’n recorda d’aquelles èpoques. “No sé ni el que he fet fa 
dues hores”, s’excusa. 

–En Mau sempre ha sigut el més melòman. Té un rotllo col·leccionista i conservador del 
material… físicament i en el seu cervell. La figura del Mau és bastant potent. Ell és el ca-
talitzador de tot.

Passa una ràfega de cotxes pel nostre costat, jo faig silenci i en Joan estira el braç per fer 
un altre glop de cervesa. Li entreveig els llavis pel vidre de la copa i de cop faig un tomb i 
veig en Mau que escura el cul d’un batut de plàtan. En Mau, l’instigador d’aquell primer 
grup, està assegut en una cadira prop de la taula de la seva cuina. Planta el got damunt 
de l’ule, mentre li demano per Sigue Buskando. Pensa en els primers assajos i va recor-
rent el dit pel màstil d’un baix imaginari. Assumeix que no va ser ell qui va tirar el baix. 
“Vaig ser l’últim en poder escollir i em va tocar per descarte”, riu una mica. Mou el cap, 
que mira cap avall, i sembla que estigui vibrant amb alguna cançó que no puc escoltar. 
Però me la puc imaginar una mica. 

Des de dins de casa seva –que mira al Montseny i s’hi entreveu el tronc d’un arbre pel 
marc de la finestra– en Mau s’endú el got d’on ha escurat el batut de plàtan a la pica de la 
cuina. Rumia un moment, se’n va al menjador i torna amb una capsa. Quan arriba, sento 
que sona mig buida. Bé, mig plena, depèn com es vulgui mirar. I percebo que a dins hi ha 
alguna cosa bellugant-se d’una banda a una altra, que va repicant, com si hi haguessin 
peces molt fines topant al buit. 

–Ara fa uns dies que estic començant a mirar fotos de quan vam començar a tocar.

En Mau estudia la capsa, que és d’un color gris una mica gastat, com si la guardés de fa 
molts anys. En desencaixa la tapa i de cop comença a furgar a dins i va traient feixos de 
fotos. Algunes mig arrugades o doblegades per les puntes. Són revelades –això deu voler 
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dir que tenen alguns anys, perquè ara ja ningú revela fotos– i hi veig uns nois joveníssims 
equipats amb instruments.

–BCore, que és el segell que editava Zeidun, traurà d’aquí poc una reedició del primer 
disc, el 001, que és del 2000. De fet, BCore encara són el nostre segell. M’han demanat 
algunes fotos per posar a la reedició, que serà en vinil, i les he de digitalitzar. 

Miro les imatges. En Mau les va intercanviant de lloc amb el dit. Els Zeidun hi surten visi-
blement més joves, suats com pollastres, amb les cares vermelles i els cabells enganxats 
al font. En algunes, en Mau va sense samarreta i fa que crida, perquè deuria estar vibrant 
sobre l’escenari. Comença a passar fotos i veig els zeiduns amb diferents edats. Ara una 
mica més grans, ara una mica més joves. Les fotos estan desendreçades, però ja em va-
len per fer-me una idea de com eren aleshores. 

–Hi ha fotos de Zeidun, però també dels altres grups que havíem anat fent abans.

En una estampa hi veig tres nens: dos alineats al davant i un que toca la bateria al darre-
re. En Mau hi porta un jersei fosc. I el de darrere, deu ser en Peska, que ha tingut poca 
continuïtat en els grups de l’escena del Montseny. Són els Sigue Buskando.

–I aquest de vermell qui és? No el sé reconèixer –li pregunto.

–Aquest és en Colomo –em diu en Mau, per sorpresa meva. Era de lògica, però a en Joan 
Colomo no el sé veure tan petit, amb el cabell tan curt. Fa anys que porta una tofa que és 
com un casc de cabells llisos i negres, que ja el fa inconfusible. 

En la mateixa seqüència de fotos, del mateix dia i del mateix concert, veig que hi ha un 
home, potser trenta anys més gran, amb entrades al cabell. Són com una llengua de carn 
que arriba a la coroneta de la closca. Fa un gest d’arrufar el nas, com si cridés. Segur que 
canta punk. I no només m’ho penso, sinó que m’ho confirma en Mau. La foto és d’un con-
cert que van fer plegats Sigue Buskando i Caníbales Podridos, una banda de punk dels 
anys 80, originària de Sant Celoni. El cantant que hi surt és en Joan Antoni Martí. Però 
amb el seu nom real, entre músics, costa d’ubicar-lo. Per la gent de l’escena, és en 
“Mike”. En Mike, cantant i guitarrista. En Mike dels Caníbales Podridos.

–Per mi aquesta foto és bastant heavy. En Mike i jo. Aquest és el meu mestre.

I li brillen els ulls. Això és història. L’un i l’altre. El mestre i l’alumne. Si per en Joan Colomo 
el seu capbussador a la música és en Mau, per en Mau existeix la figura d’en Mike. Es 
doblen l’edat, però el vincle amb el rock és suficient perquè s’entenguin com els que més. 
De fet, en Mau coneix en Mike des d’abans que tingui ús de la raó. És un amic molt preuat 
del seu pare, en Martí Boada. Tenen la mateixa edat i havien anat junts a classe de petits, 
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a la Salle de Sant Celoni. El temps i la música, però, ha fet que ara el fill sigui més amic 
d’en Mike que el pare.

–Després del col·le, amb en Joan anàvem a veure com assajaven els Caníbales Podridos 
a el Safreig.

Aquí és on va començar tota aquesta passió de voler tocar. Penso en aquest lloc. El Sa-
freig. És un edifici just al darrere de l’Església de Sant Martí, per davant de la Rectoria i al 
costat del mercat municipal. El Safreig fa cantonada i al seu rètol hi diu “Oficina d’Atenció 
Ciutadana”. Fa vint anys hi havia uns bucs a la planta de dalt i diversos grups hi anaven 
assajar. Entre ells, els Caníbales Podridos.

A la figura d’en Mike hi vaig a trobar respostes per conèixer el perquè del vici del Mau per 
la música. Mau i Mike. Realment, hi ha poques síl·labes de diferència per percebre tots 
dos noms. 

–Quan vaig veure que el Mike rascava la guitarra amb un dit, vaig pensar que jo també 
podia tocar un instrument.

Amb aquesta imatge al cap, arribo a casa en Mike. És en un carreró estret, a pocs metres 
del casal de gent gran de Sant Celoni, per una banda, i de la Salle de Sant Celoni, on es 
van conèixer amb el pare d’en Mau. En Mike ha viscut tota la vida entre els límits d’aquest 
poble. En coneix tots els secrets, hi ha dedicat cançons i diu que és un lloc tancat i con-
servador. 

En Mike coneix en Mau des de ben petit. Ell mateix, de fet, va ser la primera persona que 
li va ensenyar música. M’assenyala la seva mà per dir-me alguna cosa. El dit. Diuen que 
el dit d’en Mike és mou molt lliure. I jo no sé com s’ho fa per bellugar-lo d’una banda a l’al-
tra de la guitarra amb tal facilitat. Ell diu que es tracta de la seva tècnica per tocar música. 
Una tècnica infal·lible, que consisteix a fer acord de guitarra amb un dit. Normalment, de 
fet, els acords es fan amb dos, tres o quatre dits. Ara entenc perquè en Mau va veure amb 
en Mike que tocar un instrument era més fàcil del que sembla.

–Aquest sistema de guitarra me l’han demanat moltes vegades. Són els tressets –diu en 
Mike, sobre la seva tècnica de fer acords amb un dit. En Mike es va flipant, ara un dit en 
una posició, ara en una altra. No porta la guitarra a sobre, però en té prou per cantar per 
imaginar-se-la. 

Les llengües de calívicie que sortien a la foto d’en Mau, ara ocupen tot el crani d’en Mike. 
És gran, fa menys música de la que feia quaranta anys enrere, però encara és el mestre 
que tant admira en Mau. Conserva l’esperit punk, dels noranta grups que assegura que ha 
acabat fent i desfent. Quan parla, fa llambregades amb la mà, pica a taula i fa mig que 
s’enrabia, però somriu. Va dient me cago en dios, me cago en dios entre anècdota i anèc-
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dota. Encara conserva el record dels petits zeiduns, sobretot dels que comparteix amb en 
Mau. De vegades va a l’estudi de Ca la Cari i s’infla a rascar la guitarra. Tant que les se-
ves improvisacions han quedat gravades en les cintes de mescla d’en Mau. És l’intrús pre-
ferit de tots els intrusos que entren a Ca la Cari. 

–Toquem junts de tant en tant, amb en Mau. Quan puc vaig a casa seva a gravar. Saps 
l’alegria que em fa haver tocat amb gent com en Mau o en Colomo? Això de tocar, per a 
ells, era algo innat. 

En Mike encara recorda com si fos ahir quan tots dos l’anaven a veure a assajar amb els 
Caníbales Podrídos i se’l miraven bocabadats, sense fer res. 

–Eren tan paradets… Em van dir que volien ser punks, que volien muntar un grup. Un dia, 
allà al Safreig els vaig agafar i els vaig dir: vosaltres no volíeu fer un grup? Me cago en 
Dios. La setmana que ve us vull veure aquí amb els instruments. I la setmana següent van 
venir. En Mau portava el baix i en Colomo carregava un amplificador de guitarra que era 
més gran que ell. És que eren nens! Eren nens! 

Aquells marrecs de seguida es van anar fent grans al costat d’en Mike. Se’ls enduia a ca-
ses okupes i bars de mala mort quan tot just eren preadolescents. Coincidien amb punks 
amb armilles, jaquetes de cuir i crestes infinites. Si més no, aquells marrecs, posats allà al 
mig, impressionaven. I ells també s’impressionaven d’estar en aquells ambients. En Mike 
recorda com, al inici d’anar a cases okupes, es tornaven tímids de sobte. “Un dia em van 
dir que no volien tocar, de la vergonya”. I de pensar en aquesta anècdota, en Mike torna a 
dir me cago en dios, me cago en dios.

Entre els pensaments, riu quan recorda que se’ls enduia a llocs que en Martí, el pare d’en 
Mau, no sabia que hi anaven. Li mig amagava. “El portaré a un lloc que no saps. Però no 
pateixis.” Alguna cosa així, diu que li comentava. Aquesta immersió dels Zeidun en els 
moviments socials i la música d’arrel anarquista els va donar una perspectiva diferent dels 
preadolescents que corrien per Sant Celoni. Aviat es van aficionar al rock dur com els que 
més, es van afiliar a organitzacions de caire marxista i trotskista i van començar a fer co-
ses que només feien els nois més grans que ells. Allò els va donar una perspectiva dife-
rent a la de la resta d’adolescents del poble.

En Mau Boada va començar, així, la seva aventura des dels marges de la societat. A viure 
diferent que els altres. S’hi va sumar després l’afició per l’skate i les mirades estranyes de 
la gent del poble. Però ja tindrem temps per explicar tot això. Aquelles primeres experièn-
cies musicals van dur a en Mau a anar a comprar cassettes a Barcelona –perquè al Mont-
seny no se’n veien– i es va començar a cartejar amb bandes de tot l’Estat espanyol. Pri-
mer, per compartir idees i projectes; després, per portar-los a tocar a Sant Celoni. De se-
guida, als peus del massís hi van coincidir grups de hardcore, black metal i punk de tot el 
país. Es va crear un reducte de bandes autòctones, començant per Sigue Buskando i es 
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van aprofitar bars, un local ara ja desaparegut –el Trash Club– i equipaments municipals, 
com el Sax Sala o l’Ateneu, per fer concerts. “Fins llavors estava tot molt mort”, diu en 
Mike. 

Per en Mau, que existissin espais i bandes del territori era crucial per crear referents al 
Baix Montseny. Les bandes d’en Mau Boada i en Joan Colomo van anar evolucionant 
mica en mica del rock cridat al melòdic. De Sigue Buskando va néixer Proposation. Pro-
posation de seguida es va convertir en Ariadna, quan just l’Albert Trabal s’hi va afegir per 
fer de cantant. L’aparició d’en Xavi Garcia va instar l’inici de Rain Still Falling, i en Xavi es 
va incorporar com a baixista i en Mau va passar-se a la bateria. 

Els records es resumeixen en pensaments intangibles, però d’altres es poden escoltar 
amb quatre gestos. En aquest cas, es tracta de buscar un disc, obrir-ne la tapa, extreure’l i 
col·locar-lo a un lector. En Mau va fins a una prestatgeria que ocupa l’ample d’una paret 
del menjador. Amb els ulls en recorre un tros. Diu que és on hi té guardats tots els discos 
que ha fet a la seva vida. Des de grups propis, a d’altres en què ha col·laborat o ha produ-
ït. “Crec que els tinc tots, però ves a saber si me’n deixo algun”, diu. N’hi ha que estan fets 
a mà, amb quatre cartolines i un disc verge al mig. D’altres, han sortit de fàbrica. M’ense-
nya un recopilatori de bandes underground de l’Estat espanyol de finals dels 90. Editado 
en Galicia. En un racó de la portada hi ha estampat “Rain Still Falling”. En Mau, el posa 
perquè l’escolti i va saltant de cançons.

–Rain Still Falling era un grup de hardcore cridat. Cantava en Trabal. I aquest que fa veus 
per darrere, és en Colomo. Si Sigue Buskando tocàvem hardcore punk, Ariadna fèiem 
hardcore metal. I amb Rain Still Falling estàvem molt influenciats per l’emo francès i els 
grups d’Umea, que és una ciutat de Suècia.

Quan porta una estona escoltant-lo, en Mau recull el disc i el guarda al mateix lloc. En 
busca un altre amb la mirada. Quan l’ha mig desencaixat d’entre els altres cedés, entre-
veig una portada marronosa una mica brillant. Té una franja blanca al mig i això m’indica 
que és el 001 (BCore, 2000), el primer disc de Zeidun. Només fan falta tres gestos a en 
Mau –destapar, treure el disc, ficar-lo al lector– per escoltar la cançó que l’obra: “Galactic”.

Primer sona una rascat de guitarra que ja aventura l’adrenalina rock de la cançó. Després 
apareix la veu d’en Joan Colomo, que amb Zeidun va passar a ser el frontman del grup. 
Una veu rascada, que qui coneix en Joan només per la seva trajectòria en solitari, costa 
de reconèixer. “Galactic” és el motiu que em transporta al Montseny d’inicis del segle vint-
i-u.

***

Quan veig el castell de Montsoriu que corona un cim, sé que soc a l’altra banda del Mont-
seny: la que mira al nord, és més salvatge i està adscrita a la província de Girona. És en 
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aquest punt que arribo al municipi de Breda. Per entrar-hi, necessito una carretera que 
puja com una serp. És un lloc humit, feréstec. Tres mil habitants, un monestir –l’únic del 
Baix Montseny– i l’últim lloc on s’ha instal·lat a viure en Xavi Garcia. 

En Xavi es va afegir a la tropa d’en Mau Boada i en Joan Colomo quan van formar el grup 
Rain Still Falling. Es va penjar el baix a l’esquena –el seu instrument habitual– i així es va 
integrar al circuit de bandes que han anat conformant l’escena. Va començar a ser amic 
d’en Mau i en Joan perquè es trobava amb ells per fer anar els monopatins. I més tard, les 
seves nocions de música –quatre classes, com aquell qui diu–, el van catapultar al circuit 
de bandes.

Després de marxar de Sant Celoni, a la primera dècada dels 2000, en Xavi se’n va anar al 
poble de Montseny, ben bé al mig de la muntanya. Més tard es va instal·lar en una masia 
a Santa Maria de Palautordera –la mateixa on Mau va establir durant un temps l’estudi de 
Ca la Cari– i ara ha escollit Breda per viure.

–Vam venir aquí perquè l’habitatge és més barat que a Sant Celoni –diu en Xavi mentre 
s’asseu a taula i mira la seva parella, una altra músic amb segell montsenyenc, la Laura 
Crehuet, que esmorza a la cuina–. Breda havia estat un focus de bandes molt important 
quan els Zeidun érem més joves. Hi veníem a fer concerts. Però ara ja no queden ni lo-
cals i els músics que hi havia ja són grans. Un dia me’n vaig trobar un pel carrer que havia 
estat bateria i em va dir que ara la té guardada al garatge i quasi que no la toca. Els mú-
sics de Breda no han tingut una continuïtat com la nostra.

Això s’explica per un aïllament que ha condemnat Breda a quedar a l’oblit. Breda és més 
lluny de Barcelona que Sant Celoni i està menys connectada a la capital catalana que la 
resta de municipis d’aquesta àrea, que normalment giren entorn a l’eix de la C-35, l’AP-7 o 
les vies d’un tren que s’allarguen pel nord fins a França i al sud fins al País Valencià. Bre-
da és més endins del Montseny que altres pobles com Sant Celoni o Palautordera; és 
més lluny de Barcelona –a uns 60 quilòmetres– i no té el tren a mà. Per això els pisos són 
més barats: contra més lluny de Barcelona, més aïllament i, per tant, menys demanda.

Per en Xavi, la –bona– connexió de Sant Celoni amb la capital és un motiu fonamental per 
explicar l’escena. Sense Barcelona no hi hauria Zeidun. Ras i curt. Tenir la capital catala-
na com a punt de referència va ser clau perquè en Xavi, en Mau, en Colomo i companyia 
poguessin fer vida musical: anar a concerts, comprar discos –perquè quan eren adoles-
cents encara es compraven discos– i, en última instància, fer contactes i obrir-se les por-
tes a l’underground català. 

–Sant Celoni ens donava molts recursos. Més que ser de Barcelona. Ens col·làvem al tren 
i amb 50 minuts hi érem. Hi podíem anar cada dia i després baixar al nostre poble, on te-
níem els arbres al costat. Sant Celoni estava molt ben comunicat i encara ho està.
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En Xavi prepara una cullerada de paté de papaia per al seu fill petit, l’Iru, que seu en una 
cadireta al seu costat. A banda de l’Iru, en Xavi té dos fills més: en Grau i la Martina. El 
primer va a l’escola. La segona, a l’institut. L’Iru ens mira amb els ulls com dues taronges 
i, quan té el plat ple d’una massa pastosa –mogut com és–, se l’endrapa tan ràpid com 
pot. En Xavi s’escura la gola i reprèn la conversa on l’havíem deixat.

–Aquesta comunicació amb Barcelona ens va ajudar molt. Teníem un tren cada mitja hora 
i allà els músics de l’underground ens coneixien. Sobretot coneixien en Mau i en Joan. 
Ens tenien una estima que s’havia construït molt entorn a ells dos. Ens la vam guanyar 
perquè teníem una sensibilitat molt de poble i alhora estàvem molt en contacte amb la ca-
pital. Podríem dir que no érem senglanots.

Penso en aquesta sensibilitat de poble, si és que vol dir alguna cosa. Per la Laura Crehu-
et, que també és músic i ens mira des de la cuina, això s’entén perquè els zeiduns eren 
molt propers entre ells. Molt carinyosos, es repeteix. Ella ho va viure en primera persona, 
quan ja era la parella d’en Xav i ensenyava a dibuixar a una escola de Barcelona. Llavors 
encara no havia muntat el seu grup, Les Cruet.

–Els Zeidun mostràveu molt carinyo entre vosaltres. Us donava igual fer-vos un petó dalt 
de l’escenari.

En Xavi se la mira i assenteix amb el cap. 

–Érem diferents, perquè teníem un rotllo andrògen, una mica marica. Per nosaltres la lluita 
per la masculinitat era molt important. 

El seu segell es va construir per aquí, per una banda, però també els va influir directament 
el seu entorn. Un entorn que era Sant Celoni, que aleshores “era un poblet”, assegura en 
Xavi. Des de llavors el municipi ha crescut uns quants milers d’habitants, els seus joves 
tenen internet i l’estètica que porten s’assimila a la de les grans ciutats. 

Els zeiduns, a la seva època, eren una novetat a Sant Celoni. Van ser dels primers a in-
troduir-hi l’skate i tota l’estètica que això implicava. Portaven els pantalons amplíssims i 
exageradament cagats. Lliscaven com coets per la plaça de la Vila i saltaven l’escalinata 
que separa l’Església de la plaça que hi ha un nivell més avall. El paisatge encara és 
semblant i hi ha vídeos que recorden aquells moviments habilíssims amb els monopatins. 
En Xavi argumenta que si es va trobar amb els altres zeiduns –en Joan i en Mau, l’Albert i 
en Càndid–, va ser per l’excusa de fer rodar els skates. 

–Patinar era el punt de trobada dels músics. Ser skater anava lligat amb el hardcore. Com 
que, a més, menjàvem pipes, tiràvem les closques a terra i portàvem pírcings, semblava 
que havíem de ser els criminals del poble. Teníem sempre la Urbana que ens vigilava i la 
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gent ens mirava d’una manera una mica rara. En aquella època Sant Celoni era un poblet 
i no era com ara, que el vuitanta per cent de la penya és de Barna i és més oberta. 

De fet, ja ho diuen això, les males llengües, que la gent de poble és més aviat conserva-
dora i ancorada a la tradició. En Mike dels Canívales, de jove, va escriure la cançó “Sant 
Celoni IV Reich”, que parla de com de petit i exageradament tancat i uniforme era aquest 
nucli als anys 80. Quin altre remei per sortir d’aquesta manera homogènia de viure que fer 
música des dels marges.

–Ens sentíem còmodes amb aquestes diferències. Nosaltres, quan els Green Day van fer-
se famosos, ja els ningunejàvem. Ens agradaven coses d’aquell estil, però més under-
ground. Teníem la intenció d’estar en aquest marge, i més en un poble bastant tancat, 
com era llavors Sant Celoni. 

En Xavi riu quan recorda aquestes anècdotes. De fet, sempre veig que somriu, i té un aire 
juvenil que no ha perdut mai. Va abillat amb ulleres per veure-hi millor –és l’únic dels zei-
duns que en porta– i se li marquen els clotets de les galtes de la seva barba de pocs dies. 
El cabell confessa que se’l talla ell mateix, i li queda curt, però amb uns ríxols una mica 
llargs a la banda de davant. Mai ha acabat de perdre aquesta essència mig harcoreta. 
Continua entestat en la diferència. 

La música a l’escena del Montseny sempre s’ha fet des dels marges, sense suport institu-
cional i mai ha estat estretament lligada als costums i tradicions populars de la zona. Al 
contrari: s’ha fixat en les tendències urbanes. La mateixa música hardcore, que va néixer 
a Nova York, era una tendència urbana, de músics empeltats a lluitar contra la cultura de 
masses, a ser una baula contracultural. Entestada en la diferència, com els mateixos zei-
duns. 

La seva connexió amb aquesta subcultura urbana és la que els va fer progressar musi-
calment. Si s’haguessin quedat a fer vida només a Sant Celoni, qui sap com seria ara la 
trajectòria dels zeiduns. El món rural és més estret que l’urbà, la pluralitat de veus s’es-
treny i sempre hi ha unes poques, les que fan seguidisme de l’administració, que aconse-
gueixen un cert altaveu mediàtic. A Sant Celoni, almenys, qui toca als pocs aparadors so-
cialment rellevants, com ara festes majors, són músics de masses o estan vinculats a as-
sociacions de cultura popular. A ciutat, almenys a Barcelona, la pluralitat d’espais, veus i 
maneres d’entendre la música i, per extensió, la vida, són rematadament més diversos. I 
en Xavi Garcia ho sap bé.

–Barcelona era molt important per poder tocar. Jo anava a Barcelona cada cap de setma-
na sense saber els concerts que hi havia. Em quedava a dormir a casa d’altra penya. A 
Sant Celoni l’únic que havíem vist era Sopa de Cabra a les festes majors. –És una mane-
ra de dir les coses. –Quan anàvem a escoltar hardcore a Barcelona no eren grans con-
certs d’estadi. Es feien en locals on hi havia cent persones com a molt. Allò era el millor. 
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Després del concert podíem anar a conèixer els músics i els parlàvem cara cara. Allò ens 
va obrir moltes portes.

Les portes les hi va obrir la ciutat, perquè aleshores el Sant Celoni –i el Montseny, per ex-
tensió– era només un lloc per estar-se i assajar. Els concerts els anaven a fer a Bar-
celona, que és on hi havia oportunitats. Aleshores no existia una entitat programadora tan 
activa com Som del Montseny. 

–Era graciós, perquè al Montseny teníem les bandes, però no teníem la organitzcació. A 
més, nosaltres mai vam destacar per ser organitzats. –Riu en Xavi– I, si t’hi fixes, els de 
Som del Montseny, encara que són gent que ha aconseguit moltes coses, també són tan 
poc organitzats com nosaltres. Hi ha una tendència aquí al Montseny a ser una mica així. 
–Riu més. S’escura la gola i continua.– El Gessamí, quan hi vam començar a anar, era un 
garito que s’estava morint i de cop i volta l’escena va trobar la seva continuïtat allà. Amb 
aquella experiència, vam entendre que això de fer música en directe no era una cosa tan 
tonta com ens pensàvem. 

Al menjador de casa seu, veig que en Xavi conserva alguns cartells de diversos concerts 
que ha fet durant la seva vida. Des dels Zeidun, a Els Surfing Sirles, un dels grups que 
també són emblema de l’escena,.

–Que hi hagi entitats i espais és clau perquè l’escena pugui seguir. –En Xavi mira l’Iru, el 
seu fill petit, que ja ha anat a uns quants concerts, dins i fora de la panxa de la seva 
mare.– Si hi ha activitat, acostumes que els nens vegin els seus pares i els amics dels 
seus pares allà tocant. I aquest caldo de cultiu és molt vàlid. Aquesta penya estan creant 
un moviment social, que no existiria sense ells.

***

Mentre es va obrint una escletxa de llum entre un grapat de núvols, com una porta corre-
dissa al cel de Sant Celoni, un tren direcció Barcelona passa com un llamp pel costat de la 
plaça de Sant Ponç. L’Albert Trabal veu córrer els combois sempre que duu la seva filla al 
parc infantil que hi ha a pocs metres. 

L’Albert va unir-se a en Mau i en Joan quan van crear el grup Ariadna. Llavors la tasca de 
cantant, que es repartien entre els dos primers, es va traslladar sota responsabilitat d’en 
Trabal. Sí, Trabal, és de la manera que se’l coneix generalment a l’escena. A més de fer 
servir la veu, es va convertir en guitarrista, instrument que ha anat arrossegant per bandes 
com Zeidun –on va deixar de ser cantant– o, més tard, a l’Orquestra Sant Celoni.

A Sant Ponç, el seu barri, s’hi veuen diverses cares d’un món que bascula entre allò antic i 
allò nou: la modernitat del tren, uns blocs pisos anxovats que es van començar a poblar 
als anys 70, el totpoderós Montseny que s’esmuny entre les escletxes de formigó i, al bell 
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mig, una ermita romànica, que aguanta dempeus des del segle tretze. Ho diu una petita 
inscripció a la façana. Miro per entre uns barrots què hi ha a dins i una mica de llum em 
permet veure un crucifix al fons. M’entra un calfred quan miro entre les ombres i de cop al 
veu de l’Albert Trabal m’interromp des de darrere.

–Això ho obren molt de tant en tant i hi venen quatre iaios. No hi fan gaire res.

L’Abert s’asseu al davant de l’ermita, enceta una bossa de pipies i fa esclatar l’obertura 
d’una llauna de cervesa. S’incopora cansat abans de dir-me que marxarà d’un moment a 
un altre perquè ha d’anar a buscar una àvia, perquè fa de cuidador de gent gran. I així tot 
el dia. Horaris partits i impossibles. Però a ell li agrada i l’omple. Des que va plegar de tre-
ballar a l’Hospital de Sant Celoni que tragina i cuida vells.

–Vaig trobar aquesta feina gràcies a en Xavi. Durant una època assajàvem al seu sòtano i 
i jo estava a l’atur. La seva mare em va dir si volia cuidar l’avi, que li quedava poc temps 
de vida, i així vaig començar. Després vaig anar cuidant altres iaios. És curiós com gràcies 
a la música i l’amistat he pogut tenir una feina. No sé com seria si no fos per ells.

L’Albert Trabal es desfà en elogis a tots els zeiduns. “Són tots molt bons músics”, es diu, i 
es culpa a ell: “Jo sempre he estat una mica músic frustrat.” L’Albert, d’entre tots els zie-
duns, és el que ha fet menys grups des de llavors: m’enumera l’Orquestra Sant Celoni i 
Matagalls, en què també hi ha membres de Zeidun. Però de talent no li falta. En Mau el 
considera un “puto geni”. En Xavi s’hi suma i afegeix, rialler: “És molt abraçable”. Tots se 
cenyeixen a aquesta energia descarada, carinyosa i despreocupada que tant caracteritza 
els Zeidun.

–Jo no hagués anat mai a gravar un disco; només volia tocar per passar-m’ho bé –diu 
l’Albert Trabal–. Per en Joan i en Mau la data de gravar era sagrada. Jo en aquella època 
era molt paradet. I en Mau: tira palante! En Joan tenia idees de l’hòstia. Ell era bàsicament 
el que componia. I en Càndid sempre se li ha hagut d’anar al darrere. 

Riu i amb una mà llença unes closques de pipes mentre amb l’altra fa un glop de cervesa. 
Hi ha veus dins de l’escena que parlen dels zeiduns com a “autèntics desastres”. Ho diuen 
els que han vingut de fora, però també els que han format part de l’escena des que es van 
fer els primers grups. Autèntics desastres, que tocaven descompassats els primers anys, 
però creaven música com bèsties tocades per una mena de llum celestial. Gaudien més a 
dalt de l’escenari que el públic que els escoltava des de baix, segons explica el mateix Al-
bert Trabal. 

Dit això, quin sentit té la perfecció en el món de la música? No deia, per exemple, en Mau 
Boada que tocar està lligat a les formes més instintives de la natura? Al final, la música és 
una forma d’expressió, malgrat que la indústria ha fet veure que és una cosa artificiosa, 
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perfecta i edulcorada. Segons en Trabal, aquesta perfecció, si hagués existit com a un ob-
jectiu per ells, no els hauria fer gaudir tant de la música. 

–Aquella adrenalina adolescent era l’hòstia. La perfecció ens la passàvem pel forro. Per 
nosaltres era impossible triomfar. Ens va fitxar una discogràfica, BCore, i vam tocar a tot 
arreu. Però nosaltres no hem sigut mai sèrios. Algun dia anàvem a un concert i algun ha-
via arribat al lloc on tocàvem sense l’instrument. Un altre dia, fins i tot, en Joan no va venir 
a cantar perquè no podia, i ens vam haver de repartir les veus entre tots.

–Com s’entén que, malgrat “no ser sèrios”, certa crítica us hagi considerat un grup de cul-
te de l’underground? El bloc de La Gent Normal us van dedicar el 2014 un documental: 
Em mata però m’agrada. Ara BCore vol reditar el vostre primer disc…

–Potser perquè, a diferència de qualsevol grup que vol vendre el seu producte, nosaltres 
tocàvem i prou. Els concerts eren imprevisibles. Sabíem com començaven, però mai com 
acabaven. La clau d’aquella època, penso, va ser que ens vam atrevir a llançar-nos a la 
piscina. Zeidun vam tenir un cert èxit perquè ens vam atrevir. Va ser selección natural. 
Això va ser molt perquè anàvem a tocar a Barcelona i allà ens veien diferents als altres. 
Ens veien com a uns pagesos, també, i a nosaltres ens feia gràcia. 

L’Albert explica que els seus amics de Barcelona notaven un cert “encantament” pel món 
rural. En realitat, conclou que ells no tenien res d’especial pel fet de ser del Montseny, que 
era una cosa “construïda” o idealitzada, si més no. 

–L’únic que puc dir és que nosaltres ens consideràvem molt d’aquí, en el sentit que tení-
em una xarxa d’amics i ens coneixíem tots per fer música. Però en realitat jo pujava i bai-
xava cada dia a Barna. I en Mau i en Xavi van viure a un pis de Badalona, durant una 
època. Li deien el Zulo. D’aquí la cançó que vam fer després, dedicada al pis. Jo no hi vi-
via, però m’hi passava tot el dia. Llavors en Mau ja tenia internet. Va ser dels primers que 
en tenien i s’escrivia amb penya d’un xat de hardcore que existia llavors. Ell sempre ha 
estat molt proactiu i molt obert.

De música, recorda l’Albert, realment no en sabien gaire massa. Ell va aprendre a tocar la 
guitarra quan anava a l’escola, amb una banda de músics del Cor de Maria de Sant Celo-
ni. Riu quan recorda que va anar a una escola de monges. D’adolescent es va començar 
a interessar per l’skate i rodant amb els patins va conèixer en Joan Colomo i en Mau Boa-
da. “Vaig començar a tocar amb ells i no en sabíem gaire. Suposo que per fer música has 
de tenir una intuïció. Nosaltres no sabíem llegir partitures”, diu. A partir d’allà es va integrar 
al grup Ariadna, primer com a cantant, fins a Zeidun, que va passar ser únicament guitar-
rista.

–Vaig deixar de cantar perquè sentia que si era cantant havia de fer de frontman. I el 
frontman és el que crida i fa discursos de germanor des de l’escenari. Jo no ho volia a fer, 
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encara que això és el hardcore. Quan vaig deixar de cantar, en Joan es va posar a prime-
ra línia.

Encara que en Trabal s’entesta a menystenir el seu coneixement musical, els altres zei-
duns el tenen en el pedestal. Tots l’admiren profundament, el tracten de geni, de persona 
abraçable, curiosa. S’ha creat al seu voltant una llegenda, que ell s’entesta a negar que 
existeixi. És tímid, parla pausadament, flueixet, està content amb la seva vida i toca músi-
ca per passar-s’ho bé. Mentre pugui fer la seva feina, la de cuidar iaios, se sent prou ple. 
Segurament, per tasques com aquestes, la seva llegenda és encara més gran. 

A això, l’han precedit altres anècdotes, en forma de cançons. De fet, en Mau Boada con-
firma que diferents bandes de l’entorn de l’escena, al llarg dels anys, li han dedicat temes 
propis. El mateix Mau, al disc Philadelphia i l’altre costat, n’hi va fer una. Red Sexy Band, 
que estava integrat per en Joan Colomo i en Càndid Coll, van compondre “Albert and Ni-
cotine”, sobre la seva addicció al tabac. I el grup Alba i Alex, de Barcelona, van escriure 
“Koala”, sobre la condició “d’abraçable” de l’Albert Trabal. Ningú sap gaire com es va crear 
aquesta llegenda, però segurament va passar com amb la resta de coses que han passat 
als zeiduns: a mesura que es van anar fent coneguts per l’escena underground de Cata-
lunya, el respecte i admiració cap a aquells nois del Montseny va anar estirant-se.

“Teníem una sensibilitat que no tenia ningú”, sento que em rebota la veu d’en Xavi Garcia 
dins el cap. Aquesta sensibilitat més emocional, de fet, es va anar engreixant amb els 
anys amb altres idees. Els zeiduns es van sumar al moviment antidrogues i al vegetaria-
nisme i van començar a militar al col·lectius com Esquerra Revolucionària o Socialismo 
Inernacional. El mateix Albert Trabla recorda com amb en Mau i en Càndid repartien fulle-
tons pel poble amb aquelles idees, que ara, malgrat que se n’han distancia, encara con-
serven en bona part.

Abans que l’Albert Trabal pugui acabar d’explicar-se sento que passa una ràfega a l’altra 
banda de la plaça. És un altre comboi que cruix les vies del tren. Aquest també va direcció 
Barcelona i fa el mateix recorregut que utilitza en Joan Colomo per anar sovint del seu 
poble natal, Sant Celoni, a la ciutat que l’ha acollit els últims anys. Després de tallar el seu 
recorregut per tot un entremat de vies, el tren arriba a la capital catalana. Es creua amb un 
passatger que tomba per un passadís que va fins al metro i es tropa amb un vagó que es-
cala fins la Sagrada Família. I de la Sagrada Família a la Sedeta. Sentim els cotxes que 
encara ens van martiritzant mentre passen pel costat de la terrassa del bar on ens hem 
assegut a dinar. Quan era membre actiu dels Zeidun, m’avisa que no en menjava, d’ham-
burgueses. Per la carn. 

–Vaig ser vegetarià deu anys. Dels 15 anys 25. Era una convicció total. Estava molt a fa-
vor dels drets dels animals, però vaig deixar de ser-ho perquè em flipa menjar bé. Em va 
entrar el rotllo hedonista dels plaers de la vida. La primera vegada que vaig menjar algo 
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animal després de deu anys van ser uns calamars. Ara segueixo una dieta bastant vege-
tariana, igualment. 

La convicció de no menjar carn animal, de fet, formava part del discurs que Zeidun llança-
va des de dins i fora l’escenari. Per ells, la música era una bona manera de reivindicar les 
seves preocupacions i lluites vitals i globals.

–A nivell d’ideologia, la música ens va donar una filosofia de vida. Escoltàvem grups que 
parlaven de l’alliberació dels animals i nosaltres també ens vam dedicar a compartir 
aquesta idea. També era l’època lliure de drogues i escoltàvem grups straight edge.

Em fixo en aquesta composició de paraules. Straight edge. Va ser un moviment que es va 
gestar dins el hardcore punk, l’estil en què s'emmarca Zeidun. Les seves idees: l’oposició 
frontal a qualsevol substància psicotròpica. En Joan Colomo comenta que una de les se-
ves conviccions passava per reivindicar que “les drogues poden ser una cosa molt negati-
va”. Sobretot per al jovent, puntualitza. Aquestes idees es van sumar al profund desencant 
que sentien pel sistema capitalista. Van créixer tocant hardcore alhora que reivindicaven 
l’anarquisme i el comunisme –a èpoques una cosa, a èpoques una altra–, l’antiglobalitza-
ció o lluitaven perquè s’eliminessin les jerarquies socials.

–Vam anar a tocar a cases okupes i ens vam posar a militar a una organització de caire 
trotskista, que era Socialismo Internacional. Recordo que amb els altres anàvem a repartir 
el diari que editaven. Es deia En lucha. Crèiem en el canvi. Ens vam aferrar al rotllo que 
aquí fuera jerarquías y fuera partidos. 

Les coses van canviar més tard. Els zeiduns van mantenir una certa idea socialista, però 
les drogues es van convertir una constant en la seva vida. Fins que no va arribar a tenir 
gairebé vint anys, en Joan no havia pres gairebé ni una cervesa ni la marihuana. Més 
tard, ell la resta dels seus amics de grup van descobrir que les drogues podien tenir una 
part positiva. “Per alliberar-te i canviar-te la perspectiva de les coses”, defensa en Joan. 

Els Zeidun van passar de ser antidrogues a tenir fama de ser un grup de joves borratxos. 
Ells s’ho prenien com una broma. Va ser tan així, que fins i tot van estampar una samarre-
ta amb un logotip que deia “Me mata, pero me gusta”. Era un eslògan d’una marca antiga 
de matarrates. 

A qui li agraden molt les samarretes amb eslògans, també, és a en Càndid Coll. Sovint en 
porta amb referència a Satanàs, amb missatges independentistes o d’altres de crítiques 
amb el sistema capitalista. En Càndid és el teclista dels Zeidun. De fet, va ser el membre 
que es va unir més tard al seguici de bandes que van precedir Zeidun. De fet, va entrar a 
la banda tot just quan començava a funcionar. Va entrar en contacte amb en Mau, en Co-
lomo, en Trabal i en Xavi per la seva afició a l’skate i també perquè ja acumulava una 
temporada amb el grup de punk i hardcore metal Love Stress.
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Malgrat que va tenir una època d’animadversió a l’alcohol quan era jove, em trobo amb en 
Càndid que beu una cervesa. Són les 9 del matí i s’està en una terrassa de la plaça dels 
Bous d’Hostalric, que té una balconada amplíssima que mira al Montseny. El bar on s’està 
és on treballa de cambrer als caps de setmana. La música, la crea durant el seu temps 
lliure. 

–Aquí a Hostalric patinava jo sol i tenia contacte amb penya del poble que estudiava a Gi-
rona. Cada dia venien amb una cinta nova perquè l’escoltés. No sabia ni de quins grups 
eren les cintes. Després vaig conèixer en Mau i de seguida que vaig tenir moto vaig anar 
a Sant Celoni a patinar amb l’skate. Vaig començar a quedar amb ells, se’m van emportar 
a Barcelona i gràcies a tota aquesta moguda vaig poder escoltar bandes noves. En aquell 
grup d’amics era tot molt urbà i underground. 

En Càndid ja venia d’anys d’estar ancorat a la música. Va descobrir el punk amb 13 anys i 
amb 16 va saber per primera vegada que al Montseny i al conjunt del Vallès Oriental hi 
havia un “caldo de cultiu”, que diu ell, perquè és creés una escena. Si en Mau Boada o en 
Joan Colomo situen en Mike com un dels grans generadors del que més tard van impulsar 
els Zeidun, en Càndid Coll parla d’un altre referent. Es tracta del Montseny and Circle, que 
agrupava diferents bandes de hardcore metal des de Sant Celoni fins a Granollers. Aques-
ta agrupació va exprimir la primera senyal d’identitat monsenyenca a la música que es feia 
a finals del segle passat. 

–Recordo que un dia em van dur a les 7 del matí a fer un ritus satànic a dalt de Santa Fe.

Hi havia una consciència de pertànyer al Montseny que, segons en Càndid, els primers 
anys de Zeidun no planava sobre l’aire. 

–Al principi, no ens fèiem dir que érem músics del Montseny. És una cosa en què ens vam 
identificar més tard. Els que sí que sentien una pertinença a la muntanya eren alguns 
grups metaleros, perquè el metal té una vessant molt paganista. Parla de la naturalesa, la 
neu, el fred… I el Montseny sí que té aquestes característiques màgiques que s’associen 
al metal. 

Quan en Càndid diu això penso en les fades de bosc, en les dones d’aigua, en la natura-
lesa desbordant i l’obaga de Santa Fe. L’aigua, que diuen que també és màgica. Les lle-
gendes del Montseny –una muntanya que n’està plena, de llegendes– què són si no fan-
tasia?

El sentiment de ser del Monsteny, però, va més enllà d’aquestes històries que donen iden-
titat a la muntanya. La pertinença al territori el van acabar desenvolupant amb els anys, a 
mesura que els Zeidun van créixer com a banda i van estendre la seva particular manera 
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de veure el món. Van fer concerts sobretot per Catalunya, però l’èxit els va dur per dife-
rents racons de l’Estat espanyol i van fer alguna parada per Europa. 

El factor diferencial, però, el van marcar al Principat. Ningú feia la música que feien ells. 
Era un hardcore melòdic que no es veia aleshores a Catalunya. És un hardcore que lla-
vors agradava més a les noies que no pas als nois, recorda en Xavi Garcia. Un hardcore 
que es començava a assimilar més al pop que al punk. Cada microescena catalana 
d’aleshores tenia el seu estil. Si els de Sant Feliu de Guíxols tenien un aire més elegant i 
americà, els grups de Sant Feliu de Codines començava a practicar l’indie rock, i a la 
Roca del Vallès es generava el nou bressol del punk a Catalunya. 

–La gent de totes aquestes escenes, amb qui compartíem festivals i escenaris ens deien 
“Els santceloniers” i nosaltres encara no sabíem com prendre’ns-ho. Sí que crec que tení-
em un segell propi.

***

Els Zeidun van seguir fent música activament fins al 2005. Van passar del hardcore melò-
dic del primer disc, el 001, a una idea més popper i experimental amb les següents can-
çons. En Mau Boada, des del seu menjador farcit de prestatgeries i discos, va obrint i tan-
cant caixes de CD. El 001 va ser, i encara és, la gran carta de presentació de Zeidun. El 
seu disc més mític, el que va fer enganxar diversos joves encantats amb l’underground de 
tombant de segle i els va catapultar a un circuit de músics per la seva energia addictiva, 
personalitat i una proposta musical que no s’assimilava a res del que es feia a Catalunya 
aleshores, ni tan sols a cap de les microescenes locals que poblaven el país. 

En Mau Boada desencaixa i col·loca al reproductor el segon disc que van editar Zeidun. 
És La Nausée (BCore, 200), menys conegut que el 001, però ja s’hi nota una certa evolu-
ció del grup. Hi ha algunes cançons més acústiques, d’altres de psicodèliques.

–Se’ns va anar i hi va haver un moment que vam dir: fem un disc nosaltres, sense disco-
gràfiques ni res. I vam fer un CD-R. Vam comprar discos verges i vam fer un disseny a mà 
a casa. És l’últim que hem publicat. Ho vam vendre el 2005 en un Sant Feliu Fest, a Sant 
Feliu de Guíxols. Fèiem una oferta de falafel més un disc a tres euros. 

Això són els CD-R, discos verges que es compren a la botiga i després s’omplen amb uns 
quants clics d’ordinador. Mentre explica l’andècdota, en Mau desenfunda el disc d’una 
bossa de plàstic i el coloca al reproductor. Quan comença, sonen les veus d’uns nois. Xer-
ren entre ells. Són els Zeidun. I de cop comença una cançó.

–Va ser molt divertit de fer, aquest CD-R. Ens va pillar en una època que passem de tot i 
comencem a experimentar. Ens vam tancar uns quants dies a l’estudi, tot fumats, i vam 
gravar, a veure què passava.
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La música s’estrellaça amb veus que parlen dins un estudi i d’altres que sonen entre la 
gentada d’un carrer. Una noia que parla anglès i els zeiduns, pel que sembla, fan esforços 
per parlar-hi. Després en Mau Boada surt improvisant uns acords i en Joan Colomo es 
posa a cantar per sobre de les notes.

–Molts d’aquests talls els vam treure d’una gravadora que vam pillar i ens vam endur du-
rant una gira. Vam gravar diverses escenes i les vam col·locar en aquest CD-R.

Esto es una grabadora que graba y reproduce, se sent com diu un Joan Colomo de fa vint 
anys. El reproduce es va repetint com un mantra, fins que s’hi enllaça un plat de bateria, 
després un baix, una guitarra i més instruments. Sembla que interpretin la música d’un 
somni.

–Ens deixàvem anar molt. 

Són els Zeidun en estat pur. Em repeteixo al cap que no es tracta d’un grup que busca la 
perfecció, que consideren la música com un acte instintiu, una manera de passar-s’ho bé. 
Sense preocupar-se per l’èxit. Que no cal saber notes ni tenir una destresa impecable per 
tocar instrument ni tenir sensibilitat musical. Aquest últim disc, el CD-R, és la prova infal·li-
ble d’aquesta “diferència” on es situen els Zeidun. El resum perfecte i el punt i a part –o 
suspensiu– d’una banda que ha deixat petjada, sobretot, per la seva manera de ser i en-
tendre la música, però també per un afany creatiu que molts músics de l’escena under-
ground voldrien tenir.

En Mau posa la mà dins la funda on hi havia el disc que era és dins el reproductor i treu 
una vinyeta. Està dibuixada en un full de paper molt petit, que gairebé ni es llegeix. És una 
endevinalla. “Endevineta de karate punk. En què es diferencia un grup típic normal de 
merda dels mítics i màgics Zeidun?”, diu. La resposta és a sota del full, en una inscripció 
invertida. “Un grup mític normal de merda diuen: aquí no toquem ni borratxos. I els Zeidun 
diuen: aquí no toquem ni serenos. 

–Si aquesta vinyeta l’hagués fet ara, diria que els Zeidun toquem allà on ens demanen. –
En Mau riu– Si un colega ens vol portar a tocar als seu garatge, per exemple, nosaltres 
endavant. Zeidun no hem tret mai més cap disc des del CD-R del 2005, però no ens hem 
dissolt. Toquem junts perquè ens agrada trobar-nos i passar-nos-ho bé. 

Com que ells no ho han volgut deixar mai, amb els anys, la seva ombra s’ha anat allar-
gant. I molt. Tots ells han combinat la seva activitat intermitent amb els Zeidun, amb altres 
projectes que han anat apareixent i desapareixent. En Mau va estirar la seva passió per la 
música al grup Les Aus i després va convertir-se en Esperit! En Joan Colomo va fer primer 
La Célula Durmiente, amb en Mau, i va ser el protoprojecte que, amb els anys, es conver-
tiria amb l’arrel més directa de la seva carrera en solitari. A més, va formar part de Moksha 
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i The Unfinished Sympathy. En Xavi Garcia es va unir als mítics Els Surfing Sirles, una 
banda de punk-rock barcelonina. Els altres membres –integrats per l’escriptor Martí Sales 
i els germans Uri i Guillem Caballero– es van enamorar tant del Montseny fins que s’hi 
van instal·lar i van esdevenir un emblema més de l’escena. Després en Xavi va fer Les 
Cruet, amb la Laura Crehuet. L’Albert Trabal va desfilar durant anys com a guitarrista de 
l’Orquestra Sant Celoni i també és integrant de Matagalls, on hi ha també en Mau i en 
Xavi. En Càndid Coll, per la seva banda, es va acotxar al punk i va liderar la banda Auto-
destrucció, que encara va fent sonar la seva música pel territori. 

Sense totes aquestes bandes seria impensable que, actualment, es pogués dir que hi ha 
una escena musical pròpia al Montseny. És sabut, però, que una escena no es possible si, 
a més de bandes, no hi ha espais i entitats que organitzen concerts. Aquest aliment també 
ha estat imprescindible perquè els grups sorgits de l’ham de Zeidun continuin tocant al 
voltant del massís i hagin inspirat, amb el temps, altres veïns a emprendre una carrera 
musical.

Amb els anys, han estat imprescindibles l’eclosió de locals com el Gessamí –on s’hi feien 
jam sessions– o Som del Montseny. Aquesta última entitat, de fet, es reclama com el fil 
més directe amb aquells primers grups d’en Mau Boada i companyia. No neguen els seus 
orígens ni la seva passió per la música de la muntanya. La duen al nom, al pit i veuen la 
seva estampa tan a prop que se’ls fa impossible no reivindicar el llegat de l’escena. 
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Capítol 4: Xamanistes sense seny


El sol s’amaga rere un tros de Montseny. L’esplanada que queda entre la masia de Can 
Balmes, a Santa Maria de Palautordera, i el punt infinit que la separa del peu del massís, 
ha sigut un dels paisatges que més han vist i repetit els músics de la zona durant els úl-
tims anys. Can Balmes és la masia on se sovintegen a fer els concerts de l’escena. De fet, 
és i ha estat el punt de trobada habitual entre els grups que van néixer després de Zeidun: 
un escenari on tocar, xerrar, prendre unes cerveses i, de pas, allargar l’herència musical 
del Montseny fins a límits insospitats.

Mentre en Nico Flors plega els cables d’un equip de so i la Noelia González fa inventari en 
una de les habitacions de la masia –que és un equipament municipal cedit–, en Jordi 
Campdepadrós tanca els serrells del proper concert que organitzarà l’entitat Som del 
Montseny. Tots tres són el pinyol d’aquesta associació, que el 2021 ha fet deu anys des 
que va donar tret de sortida. Des de llavors que tenen una de les cartelleres de concerts 
més actives de la zona. Organitzen cada any un festival i la resta d’estacions van fent amb 
cicles de concerts i concerts-vermut que estenen des de Santa Maria, a Sant Esteve de 
Palautordera i Sant Celoni. Als seus bolos toquen bandes de la zona, també d’altres d’ar-
reu de Catalunya o, fins i tot –molt de tant en tant–, de la resta del món. Es tracta d’un 
projecte sense ànim de lucre, on s’hi han deixat temps i diners. Tot per donar continuïtat a 
l’escena que Zeidun va fer esclatar a finals del segle passat.

Tots tres consideren l’entitat, que es nodreix de voluntaris, en una herència directa d’aque-
lla banda que en Mau Boada, en Joan Colomo, en Xavi Garcia, l’Albert Trabal i en Càndid 
Coll van inaugurar fa més de vint anys. En aquest espai de temps –que sembla molt llarg– 
l’escena s’ha anat estirant amb bandes del Montseny i de fora, que també s’han sumat a 
la vida del massís. 

De fet, la història de la muntanya va de bracet, inevitablement, amb l’evolució de l’escena. 
Els grups, sense anar més lluny, s’han alimentat a través de gent que ha anat a viure al 
Montseny. La Noe i en Nico en són un bon exemple, però també la Laura Crehuet –de Les 
Cruet–, en Guillem Caballero –dels Surfing Sirles– o l’Anna Capacés i en Jordi Espinach, 
de Liannallull. Tots ells, de Barcelona i rodalies. El gruix de l’escena ha passat de ser au-
tòctona, a tenir una influència directa dels que han vingut de fora dels dominis de la mun-
tanya. 
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De la mateixa manera, al Montseny, on abans hi havia camps, ara hi ha boscos infinits. La 
vida rural s’ha anat desdibuixant, de mica en mica, i el Montseny s’ha convertit en un apa-
rador on anar a passar els caps de setmana. Un niu de turistes. Sant Celoni, per la seva 
banda, ha passat de ser el “poblet”, que recorden els Zeidun, a ser un municipi de divuit 
mil habitants i farcit de gent de Barcelona. Potser és contradictori, però l’escena ha contri-
buït a una certa gentrificació del Montseny. De fet, l'eixamplament de la cultura a tota la 
zona ha dut molts artistes a establir-s’hi. Molts d’ells, músics, que han trobat en el Mont-
seny un encanteri i un espai de tranquil·litat per estar-s’hi i crear melodies. 

Però si no hi hagués hagut aquesta “gentrificació” –entre moltes cometes– s’hagués man-
tingut l’escena? Si més no, almenys, hagués tingut menys recursos humans per tirar en-
davant. I, de la mateixa manera que s’ha nodrit de persones, també aquest eixamplament 
s’ha traduït en una pluralitat d’estils musicals que van més enllà del hardcore dels Zeidun. 
A l’escena del Montseny ara s’hi pot sentir també pop, folk o jazz. 

Tots els músics que s’enquadren en aquesta escena han passat d’alguna manera per la 
cartellera de Som del Montseny, que s’ha convertit en un referent per part del públic i els 
artistes de la zona. Ha recollit totes les branques sorgides de Zeidun per convertir-se en 
un punter fonamental de la música que es fa al voltant del massís.

Plantats en una taula de fusta i arrepenjats en unes butaques, en Jordi Campdepadrós, la 
Noelia González i en Nico Flors descansen durant el poc temps lliure que tenen entre la 
feina i la seva vida com a programadors de Som del Montseny. La Noelia es presenta amb 
un pentinat curtíssim, rebel –“Per fi m’he atrevit a rapar-me”–, després d’haver estat hores 
traduint un llibre per a una editorial. En Nico, que trampeja com pot com a tècnic de so, 
presumeix de barba i cabells llarguíssims. I en Jordi Campdepadrós, que és l’home que 
porta les cartes als veïns de Palautordera, es deixa que li diguin “Pedra” i no s’hi oposa 
mai. Sona tant el seu nom entre la gent de l’escena, que encara hi ha qui no sap quin és 
el real. 

En Jordi –aquest sí que és el seu nom de veritat– fa un glop de cervesa i s’eixuga la boca 
amb el canell. És un dels principals artífexs de l’entitat. És veí de tota la vida de Palautor-
dera i, malgrat no ser músic, se’l considera un dels grans valedors de l’escena. No és pro-
gramador professional de concerts, però com si ho fos. Es va passar deu anys vivint a 
Sant Feliu de Guíxols, on hi ha una de les escenes underground més prolífiques del país. 
I allà va aprendre moltes coses de música. Entre elles, que al Montseny calia muntar una 
cartellera regular de concerts.

–A Sant Feliu hi ha un local, l’Atzavara, que va provocar que sortissin molts grups. Aquí va 
passar al revés. Primer hi havia una escena, però hi mancava una entitat que organitzés 
concerts per a aquestes bandes. Els Zeidun van crear un cercle de grups a la zona, però 
no tenien espais on tocar aquí. Se n’havien d’anar a Sant Feliu de Guíxols, Codines, la 
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Roca o Vic, on també hi havia escenes locals. Arran d’aquesta idea neix Som del Mont-
seny.

L’afany per muntar-se els seus propis concerts ja el van tenir els Zeidun quan eren més 
joves. Havien gaudit de locals com el Trash Club, a Sant Celoni, o eren assidus al Sax 
Sala o el Safreig, on es van poder exhibir durant una temporada. Però no hi havia una en-
titat sòlida que organitzés espectacles d’una manera continuada i programada. La fi de 
l’activitat regular de Zeidun i l’esclat d’una nova generació de músics al Montseny, va dur 
a mitjan la primera dècada dels 2000, a en Mau Boada, en Xavi Garcia i d’altres músics 
de la zona a trobar-se en un antic restaurant a la carretera que enfila des de Sant Esteve 
de Palautordera al Montseny. En un extrem d’on hi havia el local, encara s’hi pot veure al-
gun vestigi del que havia estat el Gessamí: una casa ataronjada i un rètol que es veu 
quan un traspassa el llindar del poble, però poca cosa més.

En aquest restaurant, a més de menjar, els músics hi muntaven cada dijous una jam ses-
sion per fer-se veure i trobar-se. Va ser un moment d’examplament de l’escena. El rock 
dur i el hardcore van deixar pas a una gènesi d’estils musicals molt àmplia, que viatjava 
des del pop, al folk, el jazz o al mateix punk.

–Som del Montseny va néixer arran el Gessamí. Vam començar a fer uns mercats d’inter-
canvi davant del restaurant, una vegada al mes. S’hi venia de tot, sempre que fos de se-
gona mà. El Gessamí ho organitzava i Som del Montseny vam col·laborar posant els 
grups que tocaven al mercat. De seguida que vam fer això, ens vam reunir un dia a un al-
tre restaurant del poble, La Fonda. Hi havia el Narcís Prat –de la Célula Durmiente–, 
l’Anna Capacés –de Liannallull– i en Xavi Garcia, de Zeidun i Els Surfing Sirles. En Xavi, 
de fet, va ser el primer secretari de la junta de Som del Montseny.

A partir d’ara parlaré d’en “Pedra”, per familiaritzar-nos amb el nom. El cas és que en Pe-
dra duu a la mà el cartell d’un concert de l’entitat. Un dels últims que han pogut fer, diu. Hi 
ha escampats uns porcs dibuixats, emmarcats en un cor. A dalt, al títol, hi ha escrit el nom 
d’una banda, The Red Pig Bros, de Barcelona. Em diu que el cartell, el disseny i el dibuix 
els ha fet en Xavi Garcia.

–En Xavi estat sempre amb nosaltres. Encara que ja no forma part de la junta, de tant en 
tant dissenya els cartells i fa de tècnic dels nostres concerts.

La connexió entre en Xavi i Som del Montseny també s’inscriu en el nom de l’entitat. Som 
del Montseny. Sí, “Som del Montseny” és el crit que deixa anar en Martí Sales, el cantant 
dels Sirles –el grup que comparteix amb en Xavi Garcia–, a la cançó “Montseny”. “Som 
del Montseny, som del Montseny”, va cantant a la tornada. Aquestes notes, amb els anys, 
s’han convertit en tot un himne de l’entitat i l’escena. Tant, que als concerts que organitzen 
mai falta una mostra enllaunada de la cançó abans o després del xou. Alguns s’atreveixen 
a cantar-la ben fort i boten tant, amb les panxes plenes de cervesa, que es cansen. “Xa-
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manistes sense seny”, continua dient la tornada. No fos cas que els de Som del Montseny 
ho fossin, de bruixots trempats guaridors de l’escena. De fet, no hi estan gaire lluny, per-
què gràcies a la seva idea de recollir l’herència de Zeidun, encara ara es pot parlar d’una 
escena musical del Montseny. 

La recepta d’aquesta entitat és imprescindible perquè l’escena continuï. Ha sigut fona-
mental per escapçar la manca de dinàmica de fer concerts que hi havia a la zona i instal·-
lar un circuit regular d’espectacles. Fins a l’aparició de Som del Montseny, aquesta inicia-
tiva era impossible. En Pedra, la Noe i en Nico han sigut uns catalitzadors de l’escena 
post-Zeidun. Hi ha hagut més escena després de Zeidun que durant Zeidun justament per 
la iniciativa de fer concerts. Crear aquest espai regular i físic on escoltar música, amb la 
masia de Can Balmes com a epicentre, és fonamental per crear referents. Amb els anys, 
els concerts han servit per generar nous grups que han trobat en Som del Montseny una 
finestra d’oportunitat per mostrar-se. Però també aquesta entitat ha servit per crear una 
xarxa de persones, que fan relacions socials a l’entorn de la músics i els concerts.

Aquesta idea de fer pinya ha donat ales per crear una identitat musical montsenyenca, 
que s’entén per la programació de concerts. És una manera de refermar-se en aquesta 
idea que el massís té un circuit musical d’arrel. Si en Càndid Coll explica que a l’inici de 
Zeidun ells mateixos no es presentaven enlloc com a “una banda del Montseny”, ara la 
truita s’ha capgirat. Som del Montseny ha creat un espai que es reconeix a una banda i 
altra de Catalunya. Ho diu la revista Enderrock, s’hi avé a explicar-ho l’emissora iCat, pe-
riodistes com Nando Cruz han visitat espais del Montseny per fer-hi cròniques musicals i 
els músics de l’escena catalana saben que és un pol important al país. Parlen d’una esce-
na del Montseny. 

La Noelia González i en Nico Flors van anar a viure a Sant Esteve de Palautordera quan 
tot just Som del Montseny acabava d’arrencar. Tenien una banda força reconeguda dins el 
panorama indie de Barcelona, els Pytra Oyster, i coneixien en Mau, perquè aleshores ja 
era una de les ments brillants de la música underground catalana. La Noe fa un glop de la 
seva cervesa i comença a cantar la seva relació amb la muntanya: 

–Nosaltres vam venir aquí perquè un dia el Mau, que és amb qui anàvem a gravar el prò-
xim disc de la banda, ens va dir de tocar al Gessamí. Me’n recordo que vam pensar: i qui 
ens vindrà a veure aquí, en un concert a Sant Esteve de Palautordera? Però ens vam 
adonar que al Gessamí hi havia gent que sempre hi anava, encara que no sabessin qui 
tocava. 

La Noe pren un altre glop de cervesa i es gira per mirar-me a través de les seves ulleres 
rectangulars. Li brillen els ulls quan parla del primer dia que va trepitjar el Montseny.

–El concert estava ple de gent. La penya que vam conèixer aquella nit ja formàven part de 
l’escena. Hi va haver molt bon rotllo… Aquell ambient em va semblar molt màgic. Va coin-
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cidir que volíem sortir de Barcelona i anar a viure a un altre lloc. No sabíem cap a on anar, 
i quan vam veure aquell ambient vam dir: aquí.

I es mira en Nico Flors, amb qui comparteixen vida musical i també sentimental. 

–A Barcelona, a les grans ciutats en general, passa que les escenes no estan tan comuni-
cades. Allà la gent que li agrada escoltar heavy va als locals on fan heavy. I aquí al Mont-
seny, com que la gent es coneix, i els vincles d’amistat estan per sobre del que faci ca-
dascú, hi ha una promiscuïtat musical. I això és molt guapo. Es percep la música com una 
cosa molt més comunitària. Aquí la música forma part del teixit social.
 
Penso un altra vega en el que en Joan Colomo diu, que la música és també una manera 
de relacionar-se amb l’altra gent. I recordo una altra idea que s’avé a explicar en Mau Bo-
ada: que la música, en realitat, és una manera insitintiva de comunicar-se. 

A un mentre de la taula on ens hem assegut amb la Noe, en Nico i en Pedra, hi ha una 
barra de bar de marbre, que estava preparada perquè la utilitzés un home que tenia els 
permisos per muntar un restaurant a la masia de Can Balmes. Per una qüestió econòmi-
ca, la masia va passar a ser equipament municipal. La barra del bar, ara és el lloc on la 
gent de Som del Montseny ven cerveses per fer caixa durant els concerts que munta a la 
masia. 

En Pedra, la Noe i en Nico fan unes quantes passes fins al pati enrajolat que hi ha en sor-
tir de la casa, que és tota empedrada i antiga. Els calen pocs metres quadrats d’aquest 
espai per muntar un escenari metàl·lic, cablejat, microfonia i una barra desplegable on ells 
mateixos venen cervesa. El sentiment comunitari, a les nits, tardes i migdies de concert a 
Can Balmes es transmet d’una banda a l’altra. Allà s’hi han pogut veure els membres de 
l’entitat xerrant pels descosits amb el públic. El públic s’hi pot confondre amb músics. I, 
fins i tot, els músics es poden confondre entre els voluntaris que serveixen cervesa. En 
Guillem Caballero, d’Els Surfing Sirles, o en Mau Boada i en Xavi Garcia, en alguns con-
certs, omplen gots de cervesa o traginen barrils. 

–Que puguem fer bolos és una cosa molt enriquidora. Gaudir de concerts al costat de 
casa és lo més –fa en Pedra.

Pel cap em passen unes quantes escenes d’activitats que ha organitzat Som del Mont-
seny. Algunes amb artistes locals, d’altres de forans, sempre amb propostes que s’esca-
pen del públic de masses, però igualment vibrants. Em ve el cap un Festival Som del 
Montseny, que és l’esdeveniment anual que organitzen, a més de cicles de concerts que 
s’estampen pels nuclis de la zona durant tot l’any.

El festival o “el festi”, com l’hi diuen popularment, és especial, perquè aplega cada estiu 
des del 2012 bandes autòctones i foranes encotillades entre una tarda i una nit a Can 
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Balmes. Hi han passat des d’en Joan Colomo, a Els Surfing Sirles a músics d’escenes 
més àmplies, com en Pau Riba o els mallorquins Da Souza. Tot mentre la silueta del 
Montseny s’il·luminava o s'amagava rere el prat que custodia la masia. 

El primer festival de Som del Montseny, el 2012, es va fer només amb bandes de la zona, 
per ordenar, de totes totes, les bandes de l’escena i situar-les sota una mateixa etiqueta.
Per arribar a lloc on es feia aquest primer festival, el públic havia d’anar fins a Sant Esteve 
de Palautordera, travessar un tros de bosc, una passarel·la que talla en dues meitats el riu 
Tordera i enfilar cap a l’esplanada del Circ Cric. Hi van tocar els Zeidun i d’altres formaci-
ons sorgides de la seva estel·la: en Joan Colomo –en solitari–, La Célula Durmiente, Els 
Surfing Sirles, Les Aus, Esperit!, Moksha, l’Orquestra Sant Celoni i Autodestrucció. Con-
certs amb segell cent per cent del Montseny i sota la carpa que utilitza dia sí i dia també 
Tortell Poltrona, un dels grans referents mundials del circ. 

El festival va seguir l’any següent, ara sí, a Can Balmes, però allò va ser una primera 
mostra del que s’acabaria convertint l’escena. D’aquella fauna salvatge de grups, n’hi ha 
que, amb els anys, s’han fos. La Célula Durmiente o Els Surfing Sirles en són un bon 
exemple. Però les entranyes del sotabosc del Montseny continuen estirant-se com arrels 
que s’entortolliguen i es desvien cap a nous camins. El viatge des del Circ Cric, passant 
per Can Balmes, ha vist néixer grups com Matagalls o Les Cruet, sorgits direcrament de la 
llavor de Zeidun. 

***

La Laura Crehuet s’està al pis de Breda que comparteix amb al seva parella, en Xavi Gar-
cia, un dels músics de Zeidun. És artista de professió: pinta i ven quadros. I ara, malgrat 
que també fa música, li ha picat el cuquet de ser paleta casolana. Presumeix d’haver tirat 
una paret a terra, perquè volia fer el menjador més gran. I també explica que fa uns dies 
ha canviat les rajoles del lavabo al seu gust. El seu grup, Les Cruet, és un dels valors mu-
sicals que ha sorgit els últims anys al Montseny.

–Ara amb Les Cruet toquem poc. Tothom té coses a fer, la seva vida i amb prou feines as-
sagem. Estem mal acostumats: si tenim un bolo, assagem un dia abans. 

–En Joan Colomo diu que tampoc assaja. Tot el vostre cercle, el de l’escena del Mont-
seny, funcioneu d’una manera una mica igual. Per impulsos –dic.
 
La Laura es queda rumiant una estona, que sembla que no li surtin les paraules. Jo penso 
en en Mau, que diu que la música és com la natura: una manera instintiva de viure. La 
Laura traspua el mateix sentiment. Diu que si no fa les coses quan toca, ja no les ajorna 
per fer després. Tot està predestinat a fer-se en el seu moment. “Si tinc una cançó en 
ment ara, l’he de gravar ara”, explica. 
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Ella és una de les noves veus que ha fet emergir l’escena del Montseny durant l’última 
dècada, la que parteix de la fundació de Som del Montseny fins a l’actualitat. Es tracta 
d’una fornada de músics que s’han instal·lat els últims anys al Montseny per fer-hi vida i 
tocar música. N’és un bon exemple la Laura Crehuet que, a qui també se li uneixen Noe 
González –de Pytra Oyster, Liannallull o Esperit!–, Anna Capacés –Liannallull i Llum Pepa 
& The Beats–, Clara Poch o Gina Margarit. Totes elles són dones que han pres la paraula 
en un escena que, en un inici, estava formada gairebé només per homes.

–Sempre m’he sentit rodejada d’homes, però mai m’he plantejat si és raro o no. Durant la 
meva època de joventut vivia a Santa Coloma de Gramanet: bèstia, heavy metal… Al barri 
de Singuerlin. Potser aleshores sí que trobava a faltar amigues… Em vaig ajuntar amb 
una penya més aviat burda i els tios trobaven a faltar que actués amb més sensibilitat.

La Laura rumia una estona la resposta i ho deixa estar. Per ella, la música, no és una 
qüestió de gènere. 

–No m’agrada parlar d’això. M’agrada més pensar que l’escena del Montseny som perso-
nes que vam coincidir en un espai temporal i vam fluir. Al final mirar aquests percentat-
ges… Potser sí que cal mirar-los, però són els mateixos en moltíssims àmbits: en la políti-
ca, als càrrecs de les empreses. Aquí al Montseny no m’he sentit mai sola com a tia. He 
tingut zero problemes. Quan era jove trobava a faltar amigues, però quan vaig arribar aquí 
no. Jo aquests tios d’aquí al Montseny els portava amb la furgo a fer concerts, perquè cap 
tenia carnet. Els he acabat coneixent tots. En Martí Sales, dels Sirles, fins i tot és el padrí 
d’en Grau, el meu segon fill. Són tots molt més propers que l’estereotip d’home que he 
conegut a altres llocs. Tenen una sensibilitat diferent. 

S’escura la gola i mira els pòsters que hi ha repartits al menjador, els mateixos que veu 
habitualment en Xavi: els que recoden concerts d’Els Surfing Sirles o el matarrates de 
Zeidun. El de “Me mata, pero me gusta”. En una habitació contigua i a sobre un armari, 
inclinat, hi ha l’últim disc de Les Cruet, el grup que la Laura lidera i comparteix amb la 
seva parella. És el seu segon elapé –amb dues franges verdes, farcit d’arbres i animals a 
la portada– i es diu Cérvols, astres (Bankrobber, 2019). El primer és Pomes agres (2016). 
Les Cruet és un dels projectes més vius de la darrera dècada a l’escena del Montseny. I 
és, també, el primer que protagonitza la Laura. 

–De jove ja havia fet de guitarrista en alguns grups de punk a Santa Coloma, però, com a 
cantant, em vaig estrenar amb Les Cruet. Va sorgir una mica d’un cúmul de casualitats, 
quan vaig començar a agafar pensaments que havíem escrit en Xavi i jo i en vaig fer com 
un patchwork. Teníem guitarres a casa i vaig escriure les cançons. 

Si un agafa la carretera que talla Breda pel mig, va enfilant un tros de muntanya de pai-
satge mediterrani. Travessa corriols i camins, fins a Riells del Montseny, que és un tros de 
bosc amb cases disseminades. Allà en Mau Boada hi va instal·lar Ca la Cari. El primer Ca 
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la Cari que va existir. L’amistat d’en Xavi amb en Mau i, de retruc, d’en Mau amb la Laura, 
va servir per obrir-los les portes de l’estudi de bat a bat. Una trobada allà va ser la primera 
llavor del segell Laura Crehuet que, més tard, es convertiria en un dels accents més popu-
lars de l’escena del Montseny.
 
En Mau va donar les claus a la Laura perquè pogués obrir l’estudi. La Laura i en Xavi van 
anar a provar les cançons que havien fet amb un bateria, en Narcís Prat, que havia tocat a 
La Célula Durmiente i va formar part del primer pinyol de Som del Montseny.

–Crec que el Narcís va ser qui em va fer treure aquesta veu. El dia que vam quedar, jo 
anava allà amb la meva lletra i de cop el Narcís va fer sonar aquella bateria eixordidora. 
Tio, era impossible sentir-se! Fins llavors, jo havia cantat sempre tranquil·la, amb una veu 
molt humana i natural, de noia. Com que la bateria feia molt soroll, em vaig dir o crido o no 
em sentiran. 

I la Laura va cridar tant, que sento aquell crit que sona des de dins de Ca la Cari de Riells, 
que era una caseta petita enmig d’arbres. Branques que s’estiraven cap allà on volien i 
ocells que refilaven des de les altures. Cap petjada humana més enllà de les parets de 
formigó i les notes que sonaven en aquell moment. Per sobre de totes, va sonar la prime-
ra veu estripada que va deixar anar la Laura Crehuet.

–Em van mirar d’una manera, que uala. Llavors em vaig adonar que cridar era el més adi-
ent per expressar el que jo sentia en aquell moment. Era més autèntic i més real. Em vaig 
sentir molt bé cantant d’aquella manera.

El crit de la Laura no és només una cosa física que s’escolta en les seves cançons, també 
és un símbol de l’imaginari de les seves cançons, que s’estiren per un bosc d’arbres i 
animals. La cançó “Crits”, del segon disc de Les Cruet, diu així:

Amb els peus a la galleda
i la boira al cap, 

gripaus per terrra,
anem rodant per tot arreu,

amb anells a les mans
i taps a les orelles,

per no sentir els crits.

Des de la finestra que s’eixampla al menjador de la Laura es veu, de lluny, un tros de les 
Guilleries. Són unes muntanyes baixetes, amb cingles escarpats i farcits d’embassaments 
que queden ensotats a les valls. S’escampen des de darrere el Montseny fins a la Garrot-
xa i fan una massa forestal espessa que lliga les seves branques amb les del massís. 
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El paisatge que veu la Laura tot és bosc, també el que s’imagina dins el seu cap. Entén la 
muntanya com a un refugi vital, que crida a les seves cançons i s’hi amaga per trobar-se 
amb ella mateixa.

–L’altre dia, al matí, vaig agafar el cotxe, de manera totalment improvisada, i vaig anar al 
riu. Em vaig mullar el cap i vaig estar allà tranquil·la. Quan vaig a Santa Coloma de Gra-
manet tinc una sensació de voler pirar ja… Em dona una sensació d’hostilitat, de por, d’in-
seguretat. No hi podria tornar a viure ni que em paguessin tot l’or del món. 

La Laura aparta la mirada i la fixa al terra. Pausa. Pensa el que anirà a dir, molt meticulo-
sament, mentre entren alguns raigs de sol per la finestra. Fa un dia rúfol, d’aquells que el 
cel batega enterenyinat i et clava punxades al cap, de tant trist. La Laura deixa de fixar la 
vist al terra i em torna a mirar, amb els seus ulls blaus brillantíssims. 

–Quan vaig arribar al Montseny, vaig veure que aquest lloc m’estava donant allò que no 
tenia. He trobat la tranquil·litat, aquí. I de Santa Coloma, o Badalona, on havia viscut molts 
anys, ja no m’hi sento. 

La muntanya, si permet alguna cosa a la Laura –també artísticament–, és improvisar. La 
té tan a prop, que pot anar-hi quan vulgui, sense pensar-s’ho, sense haver de fer plans 
gaire rebuscats per trobar una estona de clariana, animals salvatges i aigua esmunyint-se 
per les roques. Aquests espais verges, amples i, en definitiva, allunyats dels edificis enxo-
vats i els carrers estretíssims, són, a parer de la Laura, claus per entendre l’escena del 
Montseny. La creació, més enllà d’inspirar-se en la muntanya, necessita espais físics lliu-
res per poder fer música. 

–La xarxa de músics que hi ha al Montseny ha tingut la sort que ha coincidit amb una altra 
xarxa: la dels espais físics, com ara el Gessamí o Can Balmes. Si ara ens imaginem un 
Montseny sense aquests espais, hauria sigut tan prolífica aquesta escena?

Em fa rumiar una estona. I començo a donar voltes a una idea: què hauria passat si els 
zeiduns no haguessin impulsat les jams sessions a Sant Esteve de Palautordera? I si no 
hagués existit Som del Montseny? Can Balmes podria haver estat un restaurant, tal com 
havien pensat al principi, en comptes d’un centre de cultura? Sense tot això, no s’hauria 
creat, almenys, un circuit musical que servís per mentenir l’herència de Zeidun, generar 
noves bandes i, de pas, portar música en directe en aquesta àrea de la Catalunya interior. 
El Montseny té una facilitat: com que tot està pràcticament disseminat i els nuclis de po-
blació són més aviat petits, les hectàres de terreny són les que marquen el paisatge de la 
zona. I la quantitat d’espai lliure facilita que hi hagi una gran diversitat de llocs per plantar-
se amb instruments i tocar música.

–Aquí al Montseny pots trobar sempre un paller, un bosc o un riu per anar a tocar el que 
sigui o muntar concerts. 

67



La Laura pensa en en Mau i el curt documental Esperit!, que comença amb ell penjat de 
cap per avall, de la branca d’un arbre. Els peus s’entortolliguen amb les branques i la sang 
–com si fos la mateixa saba de l’arbre–, li baixa al cap, mentre prem els llavis contra una 
harmònica i fa lliscar els dits pels trasts d’una guitarra. La Laura diu que és un “vídeo mà-
gic” i va repassant els moviments del seu amic músic, que després extreu les peces de la 
seva bateria de dins de Ca la Cari de Riells i va col·locant primer el bombo, després els 
plats, el xarles i els timbals enmig del bosc. I les peces es confonen amb les branques i 
les herbes i, en última instància es confonen amb en Mau.

***

La masia de Can Balmes, sota un sol que espetega, aplega els músics d’una de les for-
macions que han nascut els últims anys al Montseny. Són els Matagalls. Es col·loquen 
dalt de l’escenari i solapen l’estampa de la muntanya, que tenen darrere sense ni una pis-
ta de núvols. Sí, allà al darrere s’hi veu el Matagalls. Matagalls: la muntanya, no el grup. 
Van escollir aquest nom pel seu arrelament al massís. De fet, hi ha qui diu que són la “se-
lecció” de l’escena. Toquen poques vegades –igual que les seleccions de futbol juguen en 
comptades ocasions– i són una representació àmplia de les bandes que han sortit de l’he-
rència de Zeidun. Bé, de fet, són herència directa dels Zeidun i el seu punk melòdic.
 
Sobre l’escenari hi ha en Mau Boada, en Xavi Garcia, l’Albert Trabal, en Guillem Caballero 
i d’altres personatges que han rondat per formacions de l’escena com en Marçal Calvet i 
l’Andreu Renau. El cantant, en Ramon Mas, formava part de l’escena de Vic, fins que, per 
amistat amb músics, es va instal·lar a Santa Maria de Palautordera. L’ànima d’en Joan 
Colomo, encara que no és sobre l’escenari, plana per l’ambient. És el productor del primer 
i únic disc de la banda, Matagalls (autoeditat, 2016). La seva ànima s’estira.

L’entitat Som del Montseny acostuma a programar els Matagalls una vegada després d’un 
cert espai de temps. En Jordi Campdepadrós –en Pedra–, sempre s’hi desfà, en els Ma-
tagalls. Els seus pensaments se’n van de l’últim concert d’aquest grup que van organitzar, 
fins ara, quan els últims rajos de sol del dia es desfan abans d’arribar al terra del pati de 
Can Balmes. En aquest mateix lloc el dia del concert no hi havia col·locades ni un cente-
nar de cadires. La Noelia González posa en valor aquest tipus d’actes, amb poc públic.

–Tota la vida hem fet concerts amb cinquanta persones. Som pocs, però som un model 
cultural a tenir en compte. 

Apunta directament als ajuntaments de la zona, a qui consideren un actiu valuós per po-
der seguir fent concerts. “No és important tenir subvencions, com que ens deixin fer”, diu 
la Noe. De fet, només cal això, que els donin espais i facilitats per programant música. La 
resta de coses, amb una xarxa comunitària implicada, ja es fan soles si hi ha una organit-
zació al darrere. 
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–Aquí tenim moltes facilitats, però els ajuntaments haurien d’apostar molt més, perquè 
nosaltres estem programant la música que es fa aquí i també portem grups de fora –es 
queixa en Nico Flors.

–Ens trobem que cada poble hi ha més o menys consciència que cal apostar per la músi-
ca –continua la Noelia González–. A Sant Esteve de Palautordera es creuen més la cultu-
ra, perquè tenen moltes companyies de circ, i saben que la cultura dinamitza llocs de tre-
ball. Els volem fer veure això. Els ajuntaments habitualment només entenen la cultura pel 
que fa als esdeveniments populars, com ara el Ball de Gitanes. Que està molt bé, però 
nosaltres no estem en aquest rotllo. 

–Quan parlen de música, només entenen que han de portar als seus pobles els grups que 
triomfen a Catalunya –sentencia en Nico, que plega els braços. 

En Pedra assenteix a tot el que estan dient els seus companys i la Noe repassa amb els 
dits alguns dels músics que han anat passant per la cartellera de Som del Montseny. Des 
de bandes pròpiament de la zona, fins a grups de l’indie català, com El Petit de Cal Eril, 
Ferran Palau o Mazoni, a d’altres d’internacionals. L’escena del Montseny, de fet, ha per-
mès que cantants de renom com l’americà Dorian Wood trepitgés el Teatre Pare Casals 
de Sant Esteve l’abril del 2019 després d’omplir teatres de renom a Madrid, Barcelona i 
Copenhaguen aquell mateix any. 

–Que de cop vingui Dorian Wood a un poble petit és molt enriquidor. Estàs escoltant una 
persona que omple teatres, que genera expectatives i no has d’anar a Madrid, Barcelona 
o Copenhaguen per veure’l. I aquí, a més, com que el format és més familiar, fins i tot pots 
acostar-te al músic i parlar amb ell. 

Mentre ens estem al pati de Can Balmes, els ulls se me’n van al prat que hi ha al davant. I 
del prat, busquen un camps camps de conreu que hi ha contingus. La masia està flanque-
jada per camps, per una banda, i el polígon industrial de Santa Maria de Palautordera, a 
l’altra. Dos móns que, junts, pinten poca cosa. 

Quan penso en els camps marronosos, els vinculo ràpidament amb l’agricultura. I, de 
l’agricultura, me’n vaig als aliments. A verdures, fruites i tubercles que es barallen contra la 
terra. Al Montseny, les eres van plenes de llavors i arrels. El massís, de fet, és un indret 
habitual on trobar productes i productors locals. La marca Montseny penja de les etiquetes 
de verdures, iogurts, formatges, mels, aigua embotellada i cerveses artesanes. La dèria 
pel producte de quilòmetre zero és molt del segle vint-i-u. El quilòmetre zero vol dir proxi-
mitat i, per tant, qualitat del producte i respecte al medi ambient. Un cuiner de Sant Celoni, 
Santi Santamaria, ja deia, abans de morir, que els humans ens hem cregut més llestos 
que la natura. Per sobre de tot, explicava, s’ha de donar valor al producte de proximitat. 
Ell el feia servir constantment per cuinar. Era un segell de la seva gastronomia. Aleshores 
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ningú no donava un duro per aquella afirmació, però amb els anys, el producte de quilò-
metre zero ha passat a estar a l’ordre del dia mundial. Perquè la lluita climàtica, per 
exemple, ha convertit aquesta mena de consum, més respectuós amb el medi, en una ne-
cessitat imperiosa. 

No és que ara em vulgui llançar a fer un apèndix gastronòmic a l’escena musical de Mont-
seny. Mentre el sol, ara sí, es pon per darrere Can Balmes i, més enrere encara, del turó 
Sant Elies i el Matagalls –a les alçades del massís–, penso en el quilòmetre zero. Igual 
que volem menjar producte de proximitat i ecològic per deixar d’engolir pesticides i conta-
minar menys, algú ha pensat què significa consumir cultura de quilòmetre zero?

Perdó per les repeticions. Quilòmete zero, quilòmetre zero, quilòmetre zero. L’escena del 
Montseny, si té un altre valor, és que facilita el consum musical de proximitat. Som del 
Montseny i, per extensió, les bandes, entitats i espais que l’han precedit, han permès que 
els circuits musicals, que generalment són a les grans ciutats, també estiguin a les zones 
perifèriques. Un veí de Sant Celoni, per exemple, gràcies a l’escena pot veure, al costat 
de casa, bandes que actualment toquen als circuits musicals de Barcelona. Mirat així, no 
calen grans desplaçaments per anar a concerts. No cal contaminar tant, ni fer un consum 
gaire exigent per escoltar música. Però és que, ben mirat, no només és una manera d’en-
golir producte de proximitat, també és una manera de democratitzar la cultura i fer-la ac-
cessible a tothom. També a la gent dels pobles, que viu aïllada de la gran voràgine cultural 
de Barcelona.

De fet, aquest “consum” implica una tergiversació del concepte musical. Perquè la música, 
més enllà d’un bé de consum, té un component social i cultural que no es paga amb di-
ners. La Noe González sent la música molt a prop. L’ha sentit tota la seva vida, des que 
va marxar de Màlaga, fins que es va establir a Barcelona i després al Montseny, va entrar 
a formar part de l’entitat i aquest 2021 n’ha esdevingut la nova presidenta. Encara que, 
diuen ells mateixos, que Som del Montseny no hi entén de càrrecs, i només és un tràmit 
que els demana l’administració per poder ser al registre. 

–Sembla que oblidem el paper que ha tingut la música al llarg de la història. En realitat, és 
una cosa molt popular i comunitària. N’hi havia que cantaven mentre treballaven o s’han 
queixat de manera rítmica. Després es va convertir en una cosa de la persona que inter-
preta i en un producte de consum individual. Tots nosaltres hem heredat més aquesta úl-
tima tradició, però la música encara té un punt de comunitari. I això l’escena local s’ho pot 
permetre.

Els rajos de sol que es fonien amb els últims moments del dia, deixen pas a la nit. La lluna 
amb prou feines il·lumina Can Balmes. Sí que ho fan quatre llums aplegats al llarg del pati. 
Els vestigis de l’escena de Zeidun encara són latents. Estan ben guardats sota el paraigua 
de Som del Montseny i sembla que no es rendeixen a desaparèixer.
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–Jo crec que abans de deixar de fer concerts ens morirem –riu en Pedra. 

I jo miro una llengua de bosc que s’estira fins al prat de Can Balmes. Als vessants de la 
muntanya, es comencen a veure amb algunes cases obren els llums. N’hi ha una que 
sempre fa pampallugues, una altra de tons més groguencs, una altra d’ataronjada i, fins i 
tot, una de blanca blanca, com la lluna que s’atansa.

Sé que des de Can Balmes no puc veure la llum de casa en Mau Boada, que és a Cam-
pins. En Mau ha tocat música repetides vegades a Can Balmes. Tantes, que ni se’n recor-
da. Si fossim en una nit de festival de Som del Montseny, els greus de la música rebotari-
en per totes les paretes de la muntanya. Diuen que cada any la música arriba a casa l’al-
calde de Palautordera, que s’està dalt d’un turonet. Si les notes també fan el mateix cap al 
nord, arribarien a casa en Mau.

En Mau està jugant amb els instuments dins l’estudi de Ca la Cari, que té plantat a casa. 
Diu que, quin flipe, poder fer cops a la bateria. Baixa les escales de l’estudi i busca el 
menjador. Treu el vinil d’una funda de plàstic i el col·loca amb l’agulla perfectament aline-
ada. Sona jazz. Quan un se n’allunya, sembla que del tocadiscos el faci anar un ocell que 
refila una melodia suau. Molt suau. En Mau torna a la cuina, que fa olor de barnís i plàtan, 
i estira el pom de la porta perquè jo pugui sortir de casa seu. Les branques que abans en-
treveia per les finestres, ja no veig que encavalquin el cel. La nit és molt negra i al jardí 
d’en Mau no hi ha ni una llumeta que m’hi deixi veure. 

–No tinc llum, aquí a fora –em diu. I ell em guia pel jardí, on hi ha uns pins molt alts. Puc 
veure les seva part enlairada per la llum de la lluna, que il·lumina una mica el cel. Seguei-
xo l’esquena d’en Mau, que em va fent de guia fins a la porta de sortida. Abans de res, li 
demano:

–Tu que vas ser el primer a plantejar aquell grup amb en Colomo, els Sigue Buskando, i 
que després us vau acabar convertint en Zeidun… Creus, sincerament, que vau constri-
buir a crear aquesta escena del Montseny de què tant parlem?

En Mau s’atura, rumia i em mira.

–Que haguem estat fent música tots aquests anys, ha donat trampera a entitats com Som 
del Montseny. Ells ens han donat una escena i han creat un moviment. Aquella moguda 
de hardcore dels primers anys la vam crear nosaltres, amb els amics. Hi havia moltes si-
nergies… Ara nosaltres ja hem fet un pas enrere, però de cop i volta l’escena ha continu-
at. Hi ha gent que està començant a fer trap, a fer hip-hop. Hi ha nous cantautors que es-
tan sortint, però tots venen de la mateixa herència. D’una cosa ha sortit l’altra.

Potser sí que l’escena no té aturador. En Mau, no em fa ni un gest de voler deixar de fer 
música. Ell seguirà produïnt cançons. I encara que no ho sap –o no ho vol assumir–, el 
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seu llegat i el del conjunt de Zeidun és més latent que mai. Encara constitueix el present 
de l’escena. Els poc més de vint anys que fa que aquest grup va començar a tocar, sem-
bla que s’hagin fet molt llargs. Però en realitat, aquest espai de temps, ha sigut com ale-
nar una mica d’aire. Aquest vent s’ha anat col·lant per tots els projectes que han sorgit de 
l’herència d’en Mau Boada, en Joan Colomo, l’Albert Trabal, en Xavi Garcia i en Càndid 
Coll. La seva identiat s’ha instal·lat en multitud de projectes que han allargat una tradició 
musical que s’explica amb notes i melodies, sí, però també que articula una manera de 
ser, una manera de viure, d’entendre el món i de construir una identitat.

El Montseny té moltes cares. També té moltes ànimes. La corrua de grups i promotors 
musicals de l’escena només en constitueixen una d’elles. Parlem d’una cara, sí, però és 
prou gran i valuosa per entendre i fer entendre un territori que, no com d’altres, pot pre-
sumir d’un circuit musical vertebrat, reconegut –encara que en petits cercles– i amb molta 
història per davant. Aquesta cara del Montseny, de fet, encara té temps d’eixamplar-se. I 
ho seguirà fent, a través dels concerts de Som del Montseny, que no tenen aturador, i les 
noves bandes que van sorgint al territori. L’horitzó de l’escena, no com el jardí de casa en 
Mau de nit, és molt lluminós.

En Mau es s’acomiada i surto per la porta del jardí. Ens diem que ja ens veurem, en algun 
concert de Som del Montseny. No n’hi ha cap a la vista, però tenim la certesa que n’hi 
haurà aviat, com sempre. Sento els primers grills que atreuen la nit i les branques dels ar-
bres em queden enrere i el Montseny una mica més enrere quan faig un altre pas cap a 
l’exterior de casa en Mau. Ell fa el camí a la inversa, més endins i més endins del Mont-
seny.
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