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TexTos: 
xavIeR CasTIllón
FoTos: 
MaRTí aRTaleJo

ZOO
Des del País Valencià arriben 
les tempestes sonores de Zoo, 
un grup que està difonent la 
seva revolució musical arreu 
dels Països Catalans i més en-
llà. Amb el seu segon disc, Ra-
val, Zoo ha perfeccionat la seva 
fórmula: ritmes contundents 
i lletres molt elaborades, més 
narrades que cantades, per 
intentar transmetre el màxim 
d’informació possible a l’oient 
i fer-lo pensar.
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El 21 de setembre passat, el grup valencià Zoo 
va rebre per La mestra el premi Cerverí a la 
millor lletra de cançó, a l’acte de lliurament 
dels Premis Literaris de Girona, i poc més 
d’un mes després aquest inquiet col·lectiu 
musical va tornar a la ciutat per actuar a 
l’escenari de les barraques de la Copa, la 
nit del 31 d’octubre, en plenes Fires de Sant 
Narcís. Des de la publicació del seu segon 
disc, Raval (Propaganda pel Fet, 2017), Zoo no 
ha parat ni un moment en la difusió del seu 
missatge, sempre conscient, crític i coherent, 
arreu dels Països Catalans, però també per 
diferents punts de l’Estat espanyol i d’Europa. 
Parlem en un camerino prefabricat amb Toni 
Sánchez, més conegut com a Panxo, el cantant 
i fundador d’aquest col·lectiu musical nascut 
el 2014 a Gandia (la Safor), mentre els seus 
companys proven so a l’escenari de la Copa. El 
volum de la música que ens arriba és brutal i 
eixordador, però les paraules de Panxo sonen 
sempre clares i entenedores. 



Quan vau rebre el premi 
Cerverí per la història 
d’una mestra represalia-
da en els últims anys del 
franquisme per aplicar 
una pedagogia renova-
dora i en català a l’escola 
d’un poble valencià, vau 
deixar clar que no entení-
eu la música si no era com 
una eina per a la trans-
missió d’idees. Podríem 
dir que aquest és un dels 
principis fundacionals 
de Zoo?
Tots els que practiquem 
qualsevol modalitat artística 
intentem sempre transmetre 
alguna cosa. En el nostre 
cas, nosaltres venim d’una 
tradició cultural que posa la 
música, i l’art en general, al 
servei de la transformació 
d’un món injust. Per tant, 
no és una cosa que hàgim 
descobert de sobte, en un 
moment d’il·luminació, sinó 
després de molts anys d’ha-
ver escoltat tota una sèrie de 
grups que, al llarg dels anys, 
ens han ajudat a tenir una 
consciència inconformista.

De quins grups parles, 
per fer-nos una idea?
Des de Kortatu i La Polla 
Records a Negu Gorriak i 
molts grups de rap dels anys 
noranta, entre moltes altres 
influències musicals que, 
juntament amb els ambients 
en què ens hem mogut, ens 
han constituït com a sub-
jectes amb unes inquietuds 
determinades.

El rap, la paraula recita-
da, és un dels trets dife-
rencials de Zoo, tot i que 
la música del grup té poc 
a veure amb el hip-hop 
més tradicional en el sen-

tit estrictament sonor.
Jo vaig triar el rap com 
la tècnica vocal que més 
m’agradava per expressar 
uns determinats missatges. 
Quan tenia 20 anys sí que 
em vaig sentir atret per la 
cultura hip-hop, però ara 
no necessito identificar-me 
amb una tribu urbana 
determinada. També hi ha 
una qüestió pràctica: no sóc 
un bon cantant i prefereixo 
quedar-me en el que sé fer. 
Al final, el so de Zoo és una 
mescla entre tot el que apor-
tem els membres del grup, 
que venim de tradicions 
musicals diferents.

Amb tots aquests ingre-
dients que aporteu els 
diferents components del 
grup, creieu que oferiu 
una mescla única?
Evidentment, no hem in-
ventat res, però en el context 
de la música feta als Països 
Catalans en els últims anys, 
crec que ens trobem força al 
marge dels corrents majori-
taris i que realment aportem 
alguna cosa diferent com a 
grup.

Què simbolitza el raval 
que dóna títol al vostre 
segon disc?
El raval és la perifèria, i 
nosaltres ens sentim part 
de moltes perifèries. El País 
Valencià és un raval dins de 
l’Estat espanyol, però també 
ho és dins del projecte de 
futur que són els Països 
Catalans. Però li pots donar 
la volta al concepte de raval 
com un lloc al marge dels 
centres de poder, on es po-
den produir manifestacions 
artístiques molt interessants 
i viure una vida cooperativa 

més satisfactòria per a les 
persones.

Per què vau triar el nom 
de Zoo?
És un símil de les gàbies 
que ens tenen empresonats. 
No són només les gàbies 
objectives o estructurals del 
sistema en què vivim i que 
ens oprimeix, sinó també 
aquelles reixes que ens cre-
en les nostres pròpies pors 
interiors, sovint inconsci-
ents.

També feu servir el 
concepte de ‘posse’, molt 
utilitzat en el hip-hop 
com a equivalent de 
col·lectiu. El vostre web 
és zooposse.com. Què 
implica per a vosaltres 
aquest concepte?
En aquest sentit, els nostres 
referents han estat el 99 
Posse italià i altres col-
lectius de hip-hop. És un 
concepte que vam utilitzar 
més al principi, quan Zoo 
no era un projecte tancat: 
encara no estava clar si 
érem una banda o un ‘sound 
system’. Ara funcionem més 
com una banda en el sentit 
tradicional. Com a projecte 
som una desena de perso-
nes, treballant a dalt i a baix 
de l’escenari, sempre d’una 
manera molt col·lectiva.

I també d’una manera 
autogestionada, com es 
diu molt últimament en 
segons quins cercles?
No m’agrada utilitzar 
aquesta paraula perquè està 
molt desvirtuada. D’una 
banda, és cert que tenim 
poder sobre tot allò que 
afecta el grup, que no hi ha 
ningú de fora que decideixi 
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Nosaltres venim 
d’una tradició 
cultural que posa 
la música, i l’art en 
general, al servei 
de la transformació 
d’un món injust

per nosaltres, però jo no sé 
buscar concerts o muntar 
un escenari. Per això jo 
no defenso l’autogestió en 
abstracte, sinó una gestió 
col·lectiva i professional, i 
per això treballem amb el 
segell Propaganda pel Fet! 
i amb altres persones. A mi 
m’agradaria dedicar-me ple-
nament a escriure cançons, 
perquè considero que aquest 
és el meu ofici.

En els últims anys dona 
la sensació que al País 
Valencià estan passant 
moltes coses, musical-
ment parlant. Aquesta 
sensació es correspon 
amb la realitat?
Sí, hi ha molta activitat, i ja 
n’hi havia abans de l’eclosió 
de grups com ara Obrint 
Pas, Aspencat, La Gossa 
Sorda, La Raíz o nosaltres. 
Som un país molt artístic 

i molt actiu, però també 
molt poc disciplinat i tenim 
mancances importants 
en estructures culturals A 
pesar de tot, s’ha anat coent 
des de baix una escena que 
al final ha eixit.

A pesar de no tenir gaire 
suport per part de les ins-
titucions valencianes.
Gens. A Catalunya hi ha 
hagut ajuts a la creació en la 
llengua pròpia, però al País 
Valencià el PP ens ha volgut 
exterminar, als músics i als 
escriptors que ens expres-
sem en valencià. En aquest 
context era molt difícil crear 
una indústria que generés 
oportunitats. I a pesar de 
tot, la gent no ha parat mai i 
ha treballat fort fent música 
al carrer i allà on podia, per 
exemple amb les bandes, 
que al País Valencià són tota 
una tradició, i aquesta olla 

ha anat bullint lentament 
fins a crear unes certes 
bases.

Ha canviat la situació 
des que no governa el 
Partit Popular a la Gene-
ralitat valenciana?
Era impossible que no 
canviés, per molt poc que 
fessin els actuals gover-
nants. No cal oblidar que 
els grans referents musi-
cals del PP valencià eren 
Bertín Osborne, Francisco i 
Isabel Pantoja. Queda molt 
per fer en aquest sentit, 
però també s’ha de tenir 
en compte que el context 
polític continua sent molt 
complicat. No oblidem que 
està governant el PSOE, 
que no és el PP... però que 
és el PSOE. I a més ho està 
fent en una posició dèbil 
davant d’una oposició molt 
rància i bel·ligerant.
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Per contra, sembla que 
Catalunya ha rebut molt 
bé els grups valencians. 
Com valoreu aquest su-
port del públic català?
Sí, Catalunya ha estat per a 
nosaltres com una bomba 
d’oxigen, i aquí sempre ens 
hem sentit molt estimats i 
valorats, tant o més que a 
casa nostra. A més, el fet 
de poder tocar sovint en 
festivals i locals de tot Ca-
talunya ha estat un suport 
econòmic important per 
al nostre projecte, perquè 
els caixets al País Valencià 
són molt baixos. I pel que 
fa a la resposta del públic 
no deixem d’al·lucinar. 
Concretament a Girona i 
les seves comarques, on 
hem actuat diverses vega-
des en festivals com ara 
Strenes, Clòwnia i Ítaca, 
sempre ens han rebut molt 
i molt bé.

Com esteu vivint el pro-
cés d’independència de 
Catalunya des del País 
Valencià?
D’una banda, ho veiem 
amb molta por, perquè els 
conflictes d’aquest tipus 
s’aguditzen sobretot en les 
perifèries, i només cal recor-
dar la Batalla de València, 
en els anys de la transició, 
o els atacs de grups ultres 
durant les celebracions de 
l’última Diada del 9 d’octu-
bre. Però també observem el 
que passa a Catalunya amb 
una certa enveja i amb un 
gran respecte i admiració 
pel poble català. I som molt 
conscients que probable-
ment ningú no baixarà a 
la nostra trinxera a defen-
sar-nos, que no faltaran les 
mostres de solidaritat en els 
dos sentits, però que cadas-
cú té i defensa la seva pròpia 
trinxera.

Trinxeres en quina guer-
ra? En la lluita contra qui 
o contra què?
El poble valencià s’enfron-
ta contínuament amb un 
enemic que tenim a dins: 
una extrema dreta que es 
pot anar fent cada vegada 
més forta, si no fem res per 
aturar-la.

Després de Woody Gut-
hrie, de The Clash, Negu 
Gorriak, Obrint Pas i tant 
i tants exemples de mú-
sics conscienciats, creieu 
encara que la música pot 
canviar alguna cosa?
Sí, la música pot canviar al-
guna cosa... O més ben dit, 
només pot canviar algunes 
coses en concret. Tenim 
molt clar que les grans 
estructures de la societat 
només es poden canviar 
políticament, des d’una 
militància activa. Però amb 
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la música podem ajudar a 
transmetre missatges i idees 
que ajudin a despertar les 
consciències i les inquietuds 
de la gent, a posar en marxa 
motors xicotets que ajudin 
a activar les mentalitats per 
afrontar els canvis des de 
l’acció política.

No teniu la impressió, 
però, que bona part del 
públic es queda en la 
superfície de les cançons, 
que no aprofundeix en el 
missatge que voleu trans-
metre amb les vostres 
lletres?
És cert que la majoria de 
la gent va als concerts a 
passar-s’ho bé, i és perfec-
tament legítim. Jo mateix, 
quan era més jove, tenia una 
actitud semblant quan ana-
va a veure en directe grups 
molt compromesos com 
ara Soziedad Alkoholika i 
Def Con Dos, però al final 
sempre em quedava alguna 
cosa de tot el que deien a les 
seves lletres. En qualsevol 
cas, nosaltres tenim molt 
clar que els canvis comen-
cen els dilluns, i que els has 
de posar en marxa des del 
teu lloc de treball o d’estudi, 
no els dissabtes al mig d’un 
concert.

Us sentiu part d’un movi-
ment internacional que 
comparteix motivacions i 
preocupacions més enllà 
de les pròpies fronteres? 
Noteu aquests vincles 
quan aneu a tocar a paï-
sos com ara Alemanya o 
Polònia, que heu visitat 
recentment?
Ens sentim part d’això 
com a persones, i això es 
trasllada a totes les nostres 

activitats diàries, incloent-hi 
la música, que és el nostre 
ofici. Notem aquests vincles 
a Alemanya i Polònia, però 
no sols dalt de l’escenari, 
sinó també a baix, quan 
arribem, amb la gent amb 
qui tractem i la seua manera 
de fer les coses i entendre el 
món. És bonic.

Què han d’escombrar les 
tempestes que vénen del 
sud, les que donaven títol 
al vostre primer disc?
Han d’escombrar-nos 
per dins a tots, això per 
començar. Després han 
d’escombrar tota la superes-
tructura que ens domina i 
ens perverteix com a éssers 
humans. Han d’escombrar 
els opressors, els corruptes, 
i també els indiferents. Per 
demanar que no quede…

Quan a Dylan li van 
preguntar si la forta 
pluja de la cançó ‘A Hard 
Rain’s a-Gonna Fall’ feia 
referència a una pluja 
radioactiva, en plena 
guerra freda, va dir que 
no, que només era una 
pluja forta. Us agrada 
mantenir també part del 
misteri sobre les vostres 
lletres i que cada oient en 
faci la seva pròpia inter-
pretació?
Sí. Ens agrada molt perquè, 
en primer lloc, venim d’una 
tradició literària i lírica on es 
treballa molt amb significats 
oberts, tot i ser una tradició 
compromesa políticament. 
Ens agraden les metàfores, 
tenim eixe defecte. Ens 
agrada també jugar amb el 
llenguatge, pegar-li voltes, 
buscar expressions singu-
lars i localismes… Intentem 

dotar les lletres d’una petita 
dosis de subjectivisme. Si 
més no, ho intentem!!

Parlant de Dylan, que us 
va semblar que li dones-
sin el Nobel? És un premi 
també per a tota la músi-
ca popular?
Honestament, no ens 
interessen gaire els premis 
Nobel. Em sona que fa uns 
anys li van donar un premi 
Nobel de la pau a Obama, 
així que no li atorguem 
massa credibilitat a tota 
aquesta història. Deixant 
això de banda, i entrant al 
debat sobre el fet de conce-
dir-li un Nobel de literatura 
a un escriptor de cançons…, 
doncs potser defensaríem 
que sí, que és clar que pot 
guanyar-lo! De fet, originà-
riament, la cançó és un tipus 
de poema o d’expressió 
literària.

Aprofiteu les gires per 
fer turisme, tastar altres 
menjars, conèixer gent 
nova, obrir les ments... o 
altres opcions?
Normalment no tenim gaire 
temps per fer aquestes coses 
que esmentes quan anem de 
gira, o almenys per fer-les 
amb la tranquil·litat que 
mereixen. Però sí, som un 
grup que intenta gaudir del 
camí i de l’ofici més enllà de 
l’hora de concert. No anem 
a menjar al Burger King per 
estalviar-nos cinc euros, 
per exemple. Son moltes 
hores junts, i ens agrada 
cuidar-nos una mica.
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Amb la música podem 
ajudar a transmetre 

missatges i idees que 
ajudin a despertar 

les consciències i les 
inquietuds de la gent
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Les vostres lletres són 
d’alta densitat narrativa, 
amb moltes més paraules 
i idees que la majoria de 
cançons de pop i rock. 
En teniu prou amb una 
cançó per explicar tots els 
vostres arguments?
No, mai no en fem prou, 
amb la durada d’una cançó 
estàndard. A més, els argu-
ments canvien i s’enriquei-
xen. Però sí que ens agrada 
intentar sintetitzar-les en 
una peça. La densitat narra-
tiva pot estar molt conden-
sada. Sempre hem buscat 
resumir idees en poques 
paraules.

Ovidi Montllor s’ha con-
vertit en un dels grans 
referents de les noves 
generacions de la música 
valenciana, més enllà 
de les fronteres estilísti-
ques. Us sentiu hereus de 
l’Ovidi? De quina mane-
ra?
Ens en sentim hereus en 
certa mesura. Ovidi és de 
totes, i esperem que siga 
de moltes més. És un autor 
inabastable, que cal recupe-
rar sempre, que cal rellegir. 
Jo mai havia aprofundit 
gaire en ell fins fa uns anys, i 
certament és fascinant. Tot i 
així, creiem que l’Ovidi hau-
ria de ser conegut per totes, 
molt més enllà de les nostres 
fronteres lingüístiques.

Quins són els projectes de 
Zoo per al 2018 o... no hi 
ha futur?
Per al 2018 tenim previst 
continuar rodant tot el que 
ens deixin. Al llarg de l’any 
voldríem traure alguna peça 
nova, o diverses si és possi-
ble. Però pensem que Raval, 
el nostre darrer disc, encara 
té molt de recorregut per fer 
durant el 2018. Aquest és el 
nostre futur més immediat.


