
A Castellolí hi havia un lloc singu-
lar: la Muntanya Blava, un espai 
per al joc i el gaudi dels infants. 
Amb els anys, aquest indret es va 
perdre com a lloc de reunió. Però 
el maig del 2005 un grup de cas-
tellolinencs amants de la música 
van apostar per recuperar sim-
bòlicament aquest espai i batejar 
el grup de gralles i tabals del 
poble amb aquest nom: Muntanya 
Blava. Fundat el maig del 2005, 
s’està consolidat com a grup de 
referència dins el panorama dels 
grups de grallers a la comarca, 
sempre difonent la cultura cata-
lana i el bon gust musical.
“Volem que el grup sigui el punt 
d’unió de tota la gent de Castellolí. 
Ara som 29 membres, -11 gralles i 
18 tabals-”. Així ho explica Núria 
Ferran, una de les portaveus del 
grup, que remarca la importància 
de “ser un grup transversal. Tenim 
persones de diferents tendències 
i edats, i penso que això és molt 
positiu”.

La història del grup
No s’entendria la història del grup 
Muntanya Blava sense l’impuls del 

Una Muntanya 
Blava... que anima
moltes festes
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Pere Peña, “l’ànima de Muntanya 
de Blava”, com el defi neixen els 
seus companys. La tasca de Peña 
va ser clau a l’hora de crear el 
grup, fundat el mes de maig del 
2005. La seva passió per la música, 
el seu caràcter obert i la voluntat 
de fer poble es va anar encoma-
nant i el grup va poder estrenar-se 
durant la festa major del 2005.
Des d’aquell moment, Muntanya 
Blava s’ha deixat sentir. Com expli-
quen des del grup “primer vam 
tenir un inici on es va engrescar 
molta gent. Després hi ha hagut 
diferents etapes d’alts i baixos, 
però ara el grup torna a tenir 
molta empenta”. 
Parlar de Muntanya Blava és fer-ho 
de la Lídia Jorba, la Núria, el 
Cristian de Cal Maseter, el Dani 
Padró, el Joan Raja, el Nil, la 
Rosa, el Pepete, l’Elies, l’Albert 
Albertí, l’Oriol, la Paula, el Cisco 
Berenguer, la Cristina, el Pol, l’Eric, 
el Ferran, la Regina, el Guillem, la 
Glòria Vilarrúbies, el Xavi Caña-
mares, la Mar Jorba, la Carla, la 
Glòria Saiz, en Daniel, l’Antoni, el 
Xavi Gual i el Pere Peña.
Tots formen una pinya i només 
cal anar al Centre a veure’ls assa-
jar per copsar la seva passió per 
la música. Tenen paraules de llo-
ança per als professors de gralla: 
en aquest cas el Xavi Cañamares 
i el Toni Esteban i també per al 

Onze gralles i divuit 
tabals formen un 
grup molt divers i 
que té com a alma 
mater Pere Peña

de tabals, el Xavi Gual. Expliquen 
que “sense uns bons professors 
no seria possible tirar endavant 
i nosaltres hem tingut molta sort 
en aquest sentit”. També recorden 
la tasca que va fer en el seu 
dia Jordi Gabarró, un dels pro-
fessors de l’inici d’un grup que 
s’ha convertit en un ambaixador 
de Castellolí, allà on toca. 

Dos anys d'història • El Grup de Gralles i Tabals de Castellolí ja és 
un referent entre els grups de música popular a l'Anoia. Muntanya 
Blava, una formació intergeneracional i de composició diversa, és a 
hores d'ara un dels millors ambaixadors del municipi.

Des del grup diuen 
que "sense els grans 
professors de gralla i 
tabal que tenim 
no seríem ningú"

El grup Muntanya 
Blava vol ajudar a 
cohesionar el 
municipi i a fer poble 
a través de la música 

•• El grup Muntanya Blava és un dels millors ambaixadors de Castellolí
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•• Els components del Grup de Gralles i Tabals Muntanya Blava


