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Aprendre a conviure

Aprendre a conviure
Les hores, els dies, les setmanes, els anys que els escolans passen junts a Montserrat són
un temps que no es repetirà per a ningú. Cal aprofitar-los!
Carpe diem - podríem traduir-ho per no deixis escapar el dia- era el lema amb el qual un professor
ensenyava a viure els seus alumnes en l’imaginari col·legi de la pel·lícula El club dels poetes morts.
Carpe diem seria el missatge més important que jo transmetria als escolans: no deixis escapar
aquest moment, aquesta oportunitat. Per què?
Moltes raons fan de
l’Escolania un lloc
especial: la música,
que és la seva raó de
ser; la intensitat dels
estudis; la projecció
pública de l’activitat
artística... Tot això és
molt important, però
no ho és menys intentar omplir d’humanitat
la vida quotidiana dels
escolans, tan intensa,
tan plena. La voluntat
especial d’omplir d’humanitat la convivència
de tots els qui estem
a l’Escolania. Una convivència que voldríem plena de respecte
i d’educació dels uns
pels altres. Un estil de
tractar-se que la tradició
benedictina ens diu que
ha de ser ple d’estimació
per a les persones i fins i
tot ple de cura pels objectes materials. Un estil, encara, ple de referents ètics i en el marc d’una
espiritualitat cristiana i evangèlica que ajuda a la formació global de cada noi.
Creiem que, juntament amb la màxima excel·lència acadèmica i musical que es pugui assolir, la
formació humana és la millor preparació per a la vida i per a la felicitat dels nostres escolans. El
nostre repte és convertir la relació humana en una font de creixement personal. Cal tenir clar quin
és el farcit de valors que volem posar en la nostra convivència diària. En la cartellera de l’Escolania
hi hem tingut tot el curs unes frases molt simples que ens recordaven aquestes actituds bàsiques:
esperit de servei, diàleg, esforç, autosuperació personal, respecte als altres. És bo ajudar positivament a viure així i és bo fer de cada petit conflicte una font de superació, de descoberta del valor
que té l’altre en la seva diferència, de descoberta dels propis límits. Quan a través de tot això,
el temps t’ha permès ser testimoni del veritable creixement humà d’un escolà, tots els esforços
esmerçats són recompensats.
S’aprèn per imitació. Ho sabem prou. El primer desafiament per a l’equip professional que treballa a l’Escolania és avançar en aquest estil per pròpia convicció i crec que tots hi coincidim. Això
sol no educarà els nois, però sense això no podrem ni començar ni continuar una convivència
harmoniosa, pacífica i educativa.
Ens il·lusionem, doncs, a fer del moment present un temps especial en la vida de cada un dels nois
que canten i estudien a Montserrat, a l’Escolania, i a oferir-lo a tots els qui us hi sentiu identificats.
En aquest tercer número de la Revista de l’Escolania, us presentem unes pinzellades d’aquests
moments únics.
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G. Manel Gasch i Hurios
Prefecte

Gira a Itàlia
Del 28 d’abril al 2 de maig d’aquest any hem anat a cantar a Itàlia. El nostre itinerari va començar a Roma: vam fer un concert a l’Església de Nostra Senyora de Montserrat, i vam visitar
les ruïnes romanes i la Ciutat del Vaticà.

Del centre d’Itàlia, vam baixar cap
al sud del país, amb aturada a
l’abadia benedictina de Montecassino (on Sant Benet va viure molts
anys i on va morir).
Vam arribar fins al poble de Viggiano, a la regió de la Basilicata,
on hi ha un santuari amb una
Mare de Déu negra, semblant a
la de Montserrat. Allà vam fer-hi
un concert, i vam viure-hi dos dies
inoblidables amb un paisatge i un
acolliment magnífics.
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A la columnata de la plaça
de Sant Pere del Vaticà.
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Al menjador
de l’Abadia de
Montecassino.

L’escola al Món Sant Benet
Aprofitant la restauració de l’antic monestir de
Sant Benet de Bages (on havien viscut monjos de
Montserrat fa molts anys) vam fer una excursió de
l’escola, i ens ho vam passar la mar de bé! La visita guiada al monestir va ser una passada, amb
unes projeccions que et transportaven a la història
d’aquest lloc i també a la història de Catalunya.

Taller de pintura al fresc

Taller de cuina medieval

Potenciem l’anglès!
De mica en mica, ens anem acostumant
a fer algunes activitats en anglès a l’Escolania, a més de les classes de l’assignatura. Els més petits fan 3 sessions de jocs
en anglès cada setmana. I els de cursos
més grans hem mirat algunes pel·lícules
en anglès. I quan dinem després de fer
de servidors, tenim una educadora que
només ens parla en anglès. Alguns som
atrevits, i també parlem en anglès! Els
escolans ens servim a taula per torns,
seguint una tradició benedictina. És una
manera de servir-nos els uns als altres.

Els de 1r, aquest any han
fet una part de les Socials
també en anglès
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Excursió de famílies
a Sant Jeroni
Aquesta primavera vam fer una excursió
al pic més alt de Montserrat: Sant Jeroni
(1.236 m). Hi vam anar molts pares, mares, germans, educadors i escolans! Va
ser molt divertit anar-hi tots junts!!!

Cultivem un hort
Alguns escolans tenim un hort que reguem i cuidem durant les
estones d’esbarjo. Aquest curs han crescut unes hortalisses molt
bones!
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Mares i pares
“Per a nosaltres, l’estada del nostre fill a l’Escolania ha estat
molt positiva: amb els estudis, amb la música, i sobretot amb
l’educació i el respecte”.
Antonio Flores i Montserrat García (Manresa)
“Quan marxi en Miquel i marxem la nostra família, pot ser que
ell plori i nosaltres també, però serà l’emoció que ara ja sentim
sovint de marxar plens de tot el que hem viscut a l’Escolania de
Montserrat. No ens quedem sense res, marxem plens”.
Josep de Jorge i Marta Artells (Lleida)
“En un principi, sembla que viure a Montserrat aïlli del món exterior, però hem comprovat que és tot el contrari: ha viatjat a països
on no hi hauria estat mai, i ha visitat llocs on difícilment s’hi pot
accedir. Ha conegut realitats socials diferents que en algun moment
l’han fet posar en la pell dels altres. No cal dir l’experiència personal
que suposa conèixer personalitats del món, d’àmbits molt diferents.
A més, ha pogut conèixer persones que han fet de la seva vida un
servei a una bona causa”.
Josep Plans i Àngels Fusté (El Bruc)
“Com a pares, hem valorat de l’Escolania, a més que el Joan cantés
al Cor, i l’aprenentatge de coneixements generals i musicals, sobretot
que l’ajudés a ser bona persona. Ja sabem que treballar amb preadolescents no sempre és agraït, són un repte constant. Esperem que
tota l’energia adobada doni els seus fruits!”.
Joan Climent i Roser Roca (Valls)
“No ens cansem de dir que ha estat un gran privilegi tant a nivell de
pares com especialment per en Lluís: vivències, aprenentatges, experiències... (...) Ha estat una oportunitat única. Això no vol dir que tot
siguin flors i violes, però creiem que això també ajuda a créixer”.
Joan Girbau i Imma Cabanas (Granollers)
“Aquí el nostre fill ha viscut moments molt bonics i feliços que en
una altra escola no hagués tingut l’oportunitat de viure, almenys
d’aquesta manera: la convivència, l’amistat amb els seus companys,
el cant, estimar la música, els viatges, ha après a desenvolupar-se
sol i a tenir autonomia pròpia, cosa que en un futur li serà molt
útil”.
Màrius Guimerà i M. Àngels Vea (Martorell)
“Estem segurs que les experiències que ha viscut en Xavier a l’Escolania, al nostre poble ni podia somiar d’experimentar-les. Els
viatges i concerts, per exemple, li han permès de conèixer altres
països, diferents cultures i costums, maneres de ser i de pensar
d’altres persones que l’han ajudat sens dubte a ser més tolerant
i respectuós”.
Ramon Anglarill i Mercè Solé (Tàrrega)
“A nivell acadèmic, creiem que és un luxe d’escola, que estan ben cuidats i exigits alhora, un equilibri difícil i de molt
agrair”.
Carles Martínez i Engràcia Cazorla (Sant Vicenç dels Horts)
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