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Viure la música

Música,
però no només música
Música: Quan explico l’Escolania a alguna de les nombroses escoles
o cors que ens visiten, sempre començo parlant del cor, del seu
servei a la basílica, dels concerts, de la tradició musical de l’Escola
Montserratina, d’un centre que integra els estudis generals i musicals, dels noms de compositors escrits a tantes portes de les nostres
aules. Sovint ens acompanyen les notes d’algun estudi d’instrument, d’una classe o d’un assaig. La música, present per tot arreu.
La música, formant la sensibilitat i la disciplina, i esdevenint una
possibilitat d’aprenentatge per a molts nois. Si l’Escolania existeix
gràcies a la música, mai no acceptaríem que la música no fos enriquiment i creixement de la persona en tots els seus aspectes. La
gran varietat de tasts musicals que el nostre centre ofereix permet
als escolans una formació de base sòlida. Posem al servei d’aquesta
educació de l’esperit artístic totes les nostres possibilitats: el cor i els
seus nombrosos compromisos i possibilitats d’actuació pública – rebent sempre l’admiració dels qui l’escolten–, els dos instruments,
l’orquestra, el llenguatge musical, l’atenció personalitzada.
Però no només musica. Si la música és la raó de ser, l’Escolania és
més. Des de fa uns anys avancem cap a la normalització de totes
les estructures de comunicació i de gestió d’un centre docent, sense
renunciar a la dimensió familiar, a les classes reduïdes – quasi exclusives – amb les quals treballem i que aporten una qualitat inqüestionable a l’ensenyament de la nostra escola, a un seguiment proper
dels escolans, dels seus problemes, a integrar al màxim les noves
tecnologies, a fer tot el que el temps permet perquè els escolans
dominin l’anglès, cada dia més necessari.
I tant en el cor, en l’escola, com en la residència, volem educar
persones. I intentem fer-ho guiant-nos per l’Evangeli, per la tradició
humanista del món benedictí: transmetent valors i ensenyant que el
fruit de l’esforç, l’aprenentatge d’una conducta solidària i generosa
en les relacions amb els altres, són les garanties d’un futur ample,
llarg i fecund, el que nosaltres desitgem als escolans quan comencen una altra etapa després de l’Escolania.
G. Manel Gasch i Hurios
Prefecte de l’Escolania
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Curs 2008 – 2009
Junt amb el curs de 2n
d’ESO (portada), aquí
tenim els altres cursos
que estan a l’Escolania
aquest any. Els cursos
reduïts permeten un
treball més personalitzat.
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Gira a Polònia i França
El mes de juny vam fer una gira per dos països, i vam anar a Polònia per primera vegada!

Visita a
Cracòvia

Concert a
Tyniec

Al santuari marià de Czestochowa, on vam cantar
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A França, vam
fer un concert a
Poitiers i vam visitar el parc temàtic
de Futuroscope

Gira a França i Itàlia
A l’octubre, una altra gira!! Vam començar cantant a Cuixà, vam continuar a París
i vam acabar a Lodi, molt a prop de Milà!
Ens ho vam passar molt bé!!!

Els de TV3 ens van fer
un reportatge sobre
aquesta experiència.

A Notre-Dame hi vam
cantar dues vegades.
Impressionant!

A la plaça
major de Lodi
(Itàlia), davant
la Catedral on
vam cantar.
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Canal de l’Escolania
a YouTube
El dia de Santa Cecília vam obrir al públic el Canal Oficial de l’Escolania al YouTube. Des de YouTube, ens han dit que som un cor pioner en fer un canal d’aquestes característiques. Amb aquestes
setmanes, s’hi han subscrit persones de països tan diferents com Austràlia, Japó, Brasil, Canadà,
bastants països d’Europa... És una manera de donar a conèixer els cants de l’Escolania al món, i
de comunicar la Pau a persones d’indrets molt diferents a través de la música.

www.youtube.com/EscolaniaMontserrat

A la Unió Europea
El mes de desembre, els de 5è van anar a cantar a la cloenda de la presidència francesa de la Unió
Europea. Van actuar a Estrasburg junt amb nois i noies d’altres països d’Europa.
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Assaig pel
concert
d’Estrasburg

Convivència de famílies
A principi de curs, vam celebrar un cap
de setmana diferent: una convivència de famílies a El Miracle (Solsona).
Van venir molts pares, mares, germans
i germanes, i escolans. Els escolans
grans van preparar jocs per pares i fills,
i entre tots vam viure una trobada molt
especial.

Bloc 100peus
Des del curs passat, els escolans tenim un bloc a Internet. És el bloc 100peus,
que continua d’una manera més moderna l’antiga revista “Centpeus”,
que es va deixar de publicar fa uns anys. L’adreça:
www.100peus.blogspot.com
Hi pengem cròniques dels
viatges, concursos, vídeos
que ens agraden, i altres
coses. Visiteu-lo!
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Equip de Redacció
del 100peus

Intercanvi amb nois anglesos
A final de curs, els escolans grans van fer l’intercanvi amb nois de Londres. Primer, vam estar
uns dies a Anglaterra. I després, ells van venir a
Catalunya. Uns dies inoblidables!

Catalans i anglesos, junts davant del Big Ben i les Houses of Parliament

Amb vestits d’època, a la casa de Händel

Jugant a futbol a la platja de Barcelona
Comiat de les famílies dels escolans i els anglesos a Montserrat

Portes Obertes
Dissabte 7 de març de 2009 - Vine a veure-ho!

www.escolania.cat
Centre amb conveni amb el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya

