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Una experiència única
Quan creus en allò que fas, quan en un projecte hi poses no només esforç, sinó il·lusió i fe, tens
la necessitat de comunicar-lo, de fer-lo saber. Aquesta revista neix aquí, en la nostra il·lusió en
l’Escolania, en l’agraïment pel passat, en la satisfacció pel present i en l’esperança del futur pel
qual tots tr eballem. Em sento personalment feliç de poder ser la veu que, en nom de tot l’equip
de professors, educadors i col·laboradors, expressa aquests sentiments.
L’Escolania de Montserrat persegueix l’excel·lència. L’excel·lència com a cor de veus blanques,
l’excel·lència com a escola integrada d’ensenyaments generals i musicals, l’excel·lència d’un espai
educatiu com la residència. Avancem per aquest camí per la fe en les possibilitats infinites de la
persona humana, creada a imatge de Déu, perquè sabem i comprovem que els nostres nois, ben
motivats i amb el suport adient en els moments difícils, poden anar més lluny, poden créixer en
coneixements però, sobretot, en humanitat, en saviesa, en capacitat d’estimar i d’estimar-se.
L’esperit benedictí ens ensenya que la cultura afina i enriqueix la persona. Per això, a l’Escolania educació i música, educació i cultura es complementen pel bé dels nois, dels pelegrins, de
Montserrat, de Catalunya, de l’Església i del món. Col·laborar amb els pares i les mares en aquesta
tasca d’educar és un repte apassionant i el fem nostre amb respecte, amb responsabilitat, posanthi el millor que tenim, no cansant-nos de mirar endarrere, al costat i endavant per anar veient tot
el que cal fer i millorar.

Gira a Hongria
A l’octubre vam anar de gira a Hongria! Uns dies inoblidables, en què vam tenir l’oportunitat de cantar a Pannonhalma (monestir benedictí amb escola com nosaltres !),
Györ, Veszprém, i Budapest. Vam poder comprovar la cultura
musical que hi ha en aquest país, el silenci impressionant durant
els concerts i l’alegria de la gent en aplaudir. L’última nit ens van
oferir una festa, i vam acabar ballant música típica d’aquestes terres!
Inoblidable.

Aquest primer número surt en acabar un curs ple, molt ple. Crec, ben sincerament, que hem caminat cap a aquest projecte que estem constantment imaginant. Una institució educativa no pot
parar-se, com no es para la societat, com no s’aturen les persones. I l’Escolania tampoc no es para
sinó que camina en les mans de la Providència, de la qual no voldríem sinó ser-ne instruments.
G. Manel Gasch i Hurios
Prefecte

Visita a Pannonhalma, un monestir benedictí com Montserrat

L’Ancià
En Francesc Gomis ha estat l’Ancià de l’Escolania aquest curs. L’Ancià és un escolà dels grans que
té com a missió representar els escolans i ser un model per als seus companys. Model de què ?
Mirant en Francesc ho sabrem : responsable, servicial, alegre, sensible a les necessitats dels altres.
I ha tingut un bon col·laborador : en Sergi Marquillas, que ha estat el 2n Ancià. Han deixat el
llistó molt alt per als pròxims!
Francesc Gomis i Sergi Marquillas
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Concert a Veszprém

A Màlaga
Al desembre vam anar a cantar a Màlaga. Vam fer tres concerts a l’Auditori del Museu Picasso de Màlaga. Vam cantar “A Ceremony of Carols” de Benjamin Britten, que l’Escolania havia
enregistrat anys enrere. Ho vam fer acompanyats d’una arpa! Durant la nostra estada, vam
poder acostar-nos a la vida i obra de Picasso, visitant el seu Museu i la seva casa natal.
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Al Festival Europeu de
Cors Joves de Basilea
(Suïssa)

Trobada presencial
del projecte telemàtic
Projecte què? Projecte telemàtic «Montserrat, un munt d’aventures». Ja fa 8 anys els escolans
tutoritzen aquest projecte dirigit a diverses escoles de Catalunya, i organitzat per la Fundació
Escola Cristiana i l’Escolania. Cada escolà de secundària té assignada una classe d’una escola
catalana: a través d’Internet, l’escolà guia els altres alumnes en aquest projecte que té per
tema Montserrat. I a la primavera hi ha la trobada presencial a Montserrat: l’escolà acull l’escola, i els acompanya en la seva visita i activitats. Aquest any va ser més especial, perquè vam
ajuntar totes les escoles en un mateix dia, i van pujar uns 800 alumnes!! Una
gran festassa que va anar molt i molt bé!

La tercera setmana de maig ha estat ben especial: hem participat en un
festival de cors europeus a Suïssa. Una experiència molt especial: vam
ser acollits per famílies dels voltants de Basilea, i vam poder sentir cors
molt diferents dels nostres. Ens vam fer molt amics d’un cor de polonesos... i poloneses!! I vam poder comprovar la puntualitat dels
suïssos, així com la seva amabilitat i eficàcia.

Cada escola va decorar una
caixa que va formar un gran
mural a la Basílica

L’espai Gresca va ser
dels més celebrats

Unes hores amb vaixell pel Rin, fins al lloc on
s’encreuen Suïssa, França i Alemanya

CINTRA: l’Escolania
amb el Raval
Des de fa uns anys, l’Escolania fa intercanvis amb l’escola CINTRA del barri del Raval de
Barcelona. CINTRA és una escola molt especial, és més que una escola per als nois i noies que
hi van. Per als escolans, és molt enriquidor entrar en contacte amb una realitat tan diferent!!
Veiem que el món és molt gran, i que a prop nostre hi ha molta feina per fer. Amb motiu dels
10 anys de CINTRA, vam anar al Raval a oferir-los un concert per l’aniversari. I per la primavera,
ens van visitar a Montserrat: vam menjar junts, i jugar a futbol, billar, ping-pong...

Foto de grup a la Markplatz de Basilea, davant
l’Ajuntament

Les poloneses
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Una tarda del Festival els cors van
oferir els seus cants en diversos
punts de Basilea

Els escolans porten
penjada al coll una
ceràmica que els van
regalar els nois de
CINTRA
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Fem teatre!!!

Intercanvi amb la

Masia del Barça

Al llarg del curs, hi ha temps per moltes coses. I aquest any ens ho hem passat molt bé amb
alguna representació de teatre.

El mes de gener vam fer un
intercanvi amb els nois de
la Masia del Barça. Ens van
ensenyar el lloc on viuen,
vam dinar junts i vam compartir unes hores. Vam tenir
l’oportunitat de tocar alguna peça amb instruments.
Després es van animar, i
alguns jugadors africans
van fer ritmes, cants i ball.
Ells ens van explicar coses
de la seva vida a la Masia, i
nosaltres els vam parlar de
l’Escolania. Ens van rebre
molt bé!

Els petits de 4t
Els petits de 4t s’han estat preparant tot l’any per poder entrar a
l’Escolania. L’any que porten enmig dels altres nois de l’Escolania els
ha il·lusionat encara més per cantar en el cor.

Pel febrer, ells ens van visitar a Montserrat, i vam poder comprovar que
saben jugar molt bé! Vam fer algun partidet de futbol; i sobretot quan
van jugar entre ells, vam al·lucinar amb el seu domini de la pilota. Després, ens van sentir cantar durant la Salve i el Virolai: nosaltres ens dediquem a la música, com ells es dediquen a l’esport. Va ser molt interessant
adonar-nos dels punts en comú i les diferències que hi ha entre viure a la
Masia o a l’Escolania.
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Promoció 2003/2007
L’Escolania ha representat
una oportunitat (…). Han
estat quatre anys que no es
poden oblidar mai.
Miquel Vicente

A l’Escolania, he tingut el
goig de perdre la por cantant amb grup o sol, participar en grans produccions,
estudiar més d’un instrument.
Jordi Cardona

El que he après aquí, no ho
podré aprendre enlloc més.
Marc Díaz

L’Escolania m’ha ajudat a
conviure, a saber estimar
i a perdonar, i sobretot a
créixer com a persona.
Pol Aceña

Ha estat una experiència
bona anar a concerts.
Joan Lluís

He après a respectar les
persones.
Oriol Elias

Sobretot m’han ensenyat a
fer-me gran, a pensar per
mi mateix, a no conformarme sempre amb les idees
dels altres, a ser més participatiu, a tenir respecte per
tothom petits i grans.
Sergi Marquillas

Una font d’oportunitats.
Lluís Serres

M’han ensenyat una manera de fer la música, disfrutar fent música.
Francesc Gomis

Ara que em toca marxar,
m’emporto molts bons records: el companyerisme
que hi ha, l’amistat, les
coses apreses, els bons professors, etc.
Aleix Mayans

www.escolania.cat

Centre en conveni amb la Generalitat de Catalunya

