
Va començar fent música hardcore fa gairebé 15 anys i, amb el pas de la vida, 
de discos i d'etapes, ara Enric Montefusco, al capdavant d'Standstill, crea àlbums 
conceptuals. Tot comença, diu, quan arrenca el dia amb la seva tassa de cafè
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Aquesta història comença amb un final feliç. Ja 
fa  un parell d'hores els sol es vessa, llaminer, per 
Barcelona, i taca grollerament el mar. Des del seu 
balcó, privilegiat, Enric Montefusco (Barcelona, 
1977) observa l'escena i xarrupa el cafè, totalment 
absort. I, mentrestant, gairebé sense que ell ho 
sàpiga, el cervell es posa en acció: les neurones 
comencen a establir milers i milers de sinapsi. Al 
seu costat, Schopenhauer, el gat, perd la mandra, 
s'estira, el mira i miola, li reclama atenció. 

Acaba passant que moltes de les coses que són cre-
acions de Montefusco o d'Standstill, la banda que 
lidera des de fa 14 anys, brollen així, amb la tassa 
de cafè a la mà. “En el meu cas, moltes vegades les 
idees apareixen del no-res, quan estic relaxat, quan 
baixa la guàrdia. És llavors quan, flop!, sorgeix una 
melodia, una paraula, un concepte. I quan estic 
amb la tassa plena de cafè, al matí, quan comença 
el dia, tranquil, tot flueix”, explica. Com diu una 
de les seves últimes cançons: “Ho he intentat i no 
puc parar el temps. I ara, què se suposa que hem de 
fer?”

A Montefusco li agrada fer servir una tassa 
il·lustrada amb els personatges de Moomin, un 
còmic finlandès de finals dels anys 40. “Té una 
poètica molt fina i avançada per a la seva època. 
M'encanta”. I aquesta tassa animada l'acompanya 
durant la primera fase de compondre una cançó. 
“El meu procés de creació és molt caòtic. Comen-
ça quan necessites treure coses que t'han passat 
durant l'última etapa de la teva vida. I arriba un 
moment en què, sense voler, t'has passat un dia 
amb la tassa a la mà i t'adones que se t'han acumu-
lat melodies, paraules, idees. Les tens allà, sobre 
de la taula. T'han sortit espontàniament, sense bus-
car-ho”. Després ve la fase de posar-hi ordre. De 
treure la guitarra i ordenar-les. “D'entendre qui ets, 
què vols dir i què t'està passant”. 

Això sí, sense forçar les coses. “És una de les pre-
misses que tinc més clares. Si no he passat a cap al-
tra fase de la meva vida, no tinc res a dir o no sento 

Creativitat 
en ebullició
“Jo no em considero 
músic”, diu entre 
modest i tímid el 
que potser sigui un 
dels millors lletristes 
i intèrprets del 
panorama musical 
espanyol. I matisa: 
“en el sentit que no 
sóc instrumentista, 
em considero més 
creador; el meu 
talent és ordenar, 
sigui informació, 
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Montefusco. El seu últim 
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que he avançat, no trauré mai un disc, ni muntaré 
un espectacle, ni faré un vídeo, ni un documental”. 
I per això de vegades, entre disc i disc, pot ser que 
passin tres anys. Montefusco és el motor creatiu 
d'Standstill. “Crec que el vaixell sempre l'ha de 
portar una persona, si no acabes fent coses que no 
tenen cap coherència ni sentit”, opina. “Som gent 
complementària i d'acord amb unes idees i uns 
conceptes que puc presentar, ells m'ajuden i entre 
tots construïm coses que arriben més lluny, que 
enriqueixen i complementen la proposta. I això no 
és gens fàcil d'aconseguir”.  “La vida és diumenge, 
cançó sense fi. Nit d'estrelles i una estona al jardí”, 
com diu un dels seus temes. s

27

acords, paraules, 
imatges”. I per això 
no el trobem només 
darrere els discos 
d'Standstill, sinó que 
també s'embarca 
en documentals, 
espectacles... Ara està 
adaptant Adelante 
Bonaparte, l'últim 
àlbum, per a una gran 
orquestra. I, amb 
la tassa a la mà, diu 
que ha començat a 
compondre noves 
cançons.


