
WWW.VEUANOIA.CATDIVENDRES
20 d’abril de 2007

17Identitats

•• El grup castellolinenc compta actualment amb onze gralles

Des de la colla de gralles i tabals de 
Castellolí es vol continuar creant escola amb 
els més petits per poder assegurar el relleu 
generacional. Molts dels seus components es 
van formar a l'Escola de Música d'Igualada.
Des de Muntanya Blava treballen per defensar 
i difondre la cultura catalana i també per 
innovar i adaptar diferents peces musicals al 
so de la gralla i el tabal.

Només cal entrar a la pàgina web 
del grup www.muntanyablava.cat 
per adonar-se que aquests trans-
meten una gran empenta i origina-
litat. El grup musical de Castellolí 
té el seu propi himne, la Marxa 
del Comare, i també dedica una 
part de la seva web a potenciar la 
música tradicional catalana (volen 
difondre el cançoner dels Països 
Catalans). 
Des de Muntanya Blava estan sen-
sibilitzats per la defensa de la cul-
tura catalana i també treballen 
per innovar i per adaptar diferents 
peces musicals per a so de gralla i 
tabal. 
Per tal motiu no ens pot sor-
prendre el fet d’escoltar dins el 
seu repertori un tema com “Fiesta 
Pagana” de Mago de Oz. Però tam-

poc no hi falten l’”Inana” de la 
Dharma, “Foc Joliu”, “Vilanova”, 
“A Gironella”, entre moltes d’al-
tres.  Des de Muntanya Blava tenen 
paraules d’agraïment per la tasca 
que realitza l’Escola de Música 
d’Igualada (de la qual n’han sortit 
alguns dels seus components)

L’objectiu, consolidar-se i créixer   
La gent de Muntanya Blava aposta 
per la continuïtat del grup i per 
aconseguir que joves i grans de 
Castellolí s’impliquin “per garantir 
el relleu generacional”, tal i com 
explica en Pere Peña, en represen-
tació dels veterans.
Aquest cap de setmana els Munta-
nya Blava de Castellolí amenitza-
ran amb les seves gralles i tabals 
la trobada d’Associacions de Veïns 

de Catalunya que es realitzarà a 
Igualada. 
Aquests “bolos”, com ells anome-
nen les actuacions, són el millor 
moment per veure el creixement 
musical i com a colla, i la manera 
d’anar formant els components 
més joves.
Recentment, Muntanya Blava va 
poder intervenir també en un dels 
actes més importants celebrats a 
Castellolí durant els darrers anys, 
la inauguració del nou CEIP Les 
Passeres. Les gralles i tabals dels 
“blaus” van ressonar i van donar 
ambient a una celebració impor-
tant per a la vila” i en què Mun-
tanya Blava va tenir un destacat 
protagonisme. El grup va tornar a 
deixar empremta, tant per la seva 
qualitat musical com humana. 


