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Aprendre sempre
Temps enrere, vaig demanar als escolans que escrivissin en uns papers de colors una frase que 
sintetitzés allò que per a ells era l’Escolania, i en vam fer un mural. Recordo especialment la que 
va escriure un d’ells. Era una sola paraula: “Aprendre”. 

És una paraula que inclou molts aspectes diferents. D’una banda, a l’Escolania signifi ca l’adqui-
sició de continguts de tota mena: a les classes d’ensenyament general, en l’ensenyament musical 

d’instruments, el fet de cantar en un cor amb tanta intensitat, la pos-
sibilitat de fer gires de concerts amb tot l’enriquiment cultural que 

això suposa, la convivència del dia a dia, els intercanvis o visites 
de persones ben interessants... 

Però d’altra banda, aquesta paraula implica una actitud de 
vida vàlida també per als adults, i que intentem transmetre 
als escolans: estar sempre a punt per aprendre. No creure mai 
que ja ho saps tot. Sempre es pot anar més lluny, sempre es 
poden fer passos endavant en el propi creixement. Tenint pre-
sent que els altres et poden aportar quelcom d’enriquidor. I 
no pas perquè t’ho hagis de guardar per a tu, sinó perquè ho 
posis a disposició de tothom. És allò que els escolans fan cada 
vegada que canten: tota la música que han assimilat, la posen 
al servei dels altres. I contribueixen, sens dubte, a fer un món 
més bonic.

G. Sergi d’Assís
Prefecte

Premis
Aquests darrers dos mesos, hem 
rebut dos premis: el premi “Bravo” 
que vam recollir a Madrid, i el pre-
mi “Ambaixadors” del diari Regió7 
que vam recollir a Manresa.

El P. Abat va rebre el premi Bravo amb els dos 
Ancians, que són els representants dels escolans
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El G. Sergi d’Assís agraint el 
premi d’ambaixadors de la 
cultura catalana a Regió7
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Tornem a Rússia!!!             
Ara, a Sant Petersburg   

Després de l’anada inoblidable a Moscou el mes de gener, a fi nals 
de març ens van convidar a cantar a Sant Petersburg. Amb un sol 
any, dues vegades a Rússia!! Han estat dos viatges fantàstics.

Davant la Catedral de 
Sant Pere i Sant Pau

El públic va ser tan agraït 
com el de Moscou

Concert a la Gran Sala de la Filarmònica de Sant Petersburg
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Sortint del museu de l’Ermitage, 
antic Palau d’Hivern dels tsars

A la 
Plaça
del
Palau 
d’Hivern

A punt de provar el suc de cirera!

L’hotel estava just davant 
del Golf de Finlàndia

Jugant amb la neu al Golf de Finlàndia

En un dels museus que vam visitar, 
vam veure una bola del món gegant: 
per fora, hi havia tots els països, i per 
dintre, podien contemplar la volta 
del cel amb les estrelles
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Concert Solidari   
El Concert Solidari d’aquest any l’hem dedicat als refugiats sudanesos, a través de l’ONG In-
termón Oxfam. El seu president a Catalunya, Francesc Mateu, ens va visitar a l’Escolania i vam 
poder tenir una xerrada amb ell molt interessant! 
El concert va ser al monestir de Sant Cugat del Vallès, i va ser molt especial perquè ens van 
acompanyar violoncelistes, molts d’ells antics alumnes del G. Odiló M. Planàs (que ens ha 
deixat aquest estiu). Tota la primera part vam cantar peces del nostre estimat G. Odiló, i ell va 
estar molt content.

Concert a Auch (França)
Al fi nal de curs, vam anar a 
Auch per fer l’últim concert 
a la Catedral de Santa Maria 
d’Auch. Ens ho vam passar 
molt bé, perquè a part del 
concert, vam poder jugar 
a tennis, esquaix, ping-
pong i banyar-nos a la 
piscina!
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Persones interessants
Sovint a l’Escolania rebem visites de persones que ens vénen a ensenyar coses molt 
interessants. Aquests últims mesos, n’hem rebut unes quantes. Aquí teniu fotos 
de la visita del compositor Vic Nees (de Flandes), de qui cantem una obra seva i 
que té una aula dedicada a l’Escolania. Va compartir amb nosaltres un assaig i les 
celebracions de la Pentecosta. Una altra visita molt enriquidora ha estat del Tomàs 
Molina, meteoròleg. Amb ell, vam anar a l’estació meteorològica del monestir, i 
ens va parlar del canvi climàtic. Va ser molt divertit i vam aprendre moltes coses!

Un conte premiat
L’Steen Knudsen va ser un dels guardonats amb el Premi Pilarín Bayés pel seu conte “Utxí - Llop 
Valent”. El conte va ser publicat amb dibuixos de la Pilarín Bayés, i tot el curs de l’Steen vam anar 
a recollir el premi amb el G. Efrem de Montellà i la tutora Laura Domènech. 

Els escolans amb el Tomàs Molina

Vic Nees 
davant de la 
seva aula al 

2n pis de 
l’Escolania

Vic Nees dirigint una 
obra seva que vam 
estrenar a les Vespres
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Festa dels avis i les àvies
Per segona vegada, hem tornat 
a celebrar un dia festiu dedicat 
als nostres avis i àvies! Va ser 
molt entranyable i amb molta 
participació de tots.

Intercanvi Anglaterra
- Catalunya 

Com cada any, els escolans grans hem fet un intercanvi amb nois 
anglesos. I ens ha anat molt bé!

Al mig del Pati de la Figuera, els avis i àvies van plantar un arbre en record de la festaAl poliesportiu hi va haver una llarga exposició amb un cartell de cada família: fotos de la vida 
dels avis, i una frase de cada escolà sobre els nostres avis. A l’altra banda, una altra exposició 
amb moltes manualitats fetes pels avis

Vam anar a visitar el British Museum



Centre amb conveni amb el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

D.L. B-36.265-2011

www.escolania.cat
www.youtube.com/EscolaniaMontserrat

Canal              de l’Escolania
Després de 3 anys d’haver obert el Canal Ofi cial de l’Escolania a YouTube, estem molt contents de totes les vi-
sites que hi ha hagut: més de 300.000! Tenim subscriptors dels 5 continents, i han entrat a veure els nostres ví-
deos de molts països del món: des de Grenlàndia a Hawaii, passant per Madagascar, Xina, Iran, Aràbia Saudita, 
Índia, Sri Lanka, quasi tot Amèrica, etc, etc, etc... De fet, són pocs els països d’on no han entrat. Fa impressió!

En vermell, els països d’on han entrat visitants al Canal YouTube de l’Escolania

Res més emocionant que 

el Virolai. Gràcies.

Sou ex- Menina Cantora de Petrópolis- Brasil, e tenho muitas saudades de quando passei pelas montanhas sagradas de Montserrat, 
realizando um grande sonho de juntar a minha voz, cantando o Virolai, 
com este magnífico coro. Foi inesquecível. Amo este coral!

Eccellente********

En Noviembre de 1993 tuve la d
icha Divina de 

conocer el 
Monasterio 

de Montserrat
 y escucha

r 

sus voces
 angelicales

. Ahora los r
ecuerdo con

 mucha 

emoción a tr
avés de C

D’s o como en este 
caso, por 

Youtube. G
racias por

 haber llen
ado mi alma con esas

 

vocecitas 
del cielo. U

n abrazo a
 todos. M

iguel, de 

Córdoba, A
rgentina.

Beautifu
l and in

spiring
. 

Food fo
r the s

oul.

Nice job boys,...very talented... 

keep up the good work.

Magnifique! 
Bravo pour

 

les jeunes
 musicien

A very fine performance 
for which I am grateful.

Ein wunderbarer Moment! - Vielen Dank den 

Knaben, vielen Dank dem Solisten! -Eine super 

schöne Stimme, kultiviert und fein! - Mit 

leichtem Vibrato. - Kompliment!

The kids 
of the Escolania d

e Montserrat
 

are awesome every ti
me and can

 sing jus
t 

as well as pla
ying inst

ruments :D


