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Escolania Solidària
A algú que no conegués gaire l’Escolania, li podia sorprendre que l’Escolania prengués part en La 
Marató de TV3. Però més enllà del tipus d’actuació, que certament va ser una excepció puntual, 
el fet de participar en un acte solidari entra perfectament en el projecte educatiu de l’Escolania. 
Les mateixes dates de La Marató, l’Escolania va fer un concert per la Fundació Arrels, dedicada als 

sense llar de la ciutat de Barcelona. La idea d’ajudar-los havia sortit 
dels mateixos escolans. Abans de fer el concert, els escolans van en-
trar en contacte amb aquesta entitat, ens van venir a fer una xerra-
da a l’Escolania (ben impactant), i el dia del concert vam visitar un 
taller ocupacional i una residència que tenen per als sense sostre. 
En aquest concert al barri del Raval de Barcelona, als primers bancs 
hi havia homes i dones que havien viscut anys al carrer. Cantàvem 
per a ells. Va ser molt emotiu per tot el que signifi cava.
I no va tenir pràcticament cap ressò mediàtic. Tanmateix, fets com 
els de l’organització d’aquest concert solidari amb implicació dels 
mateixos escolans els hem anat vivint aquests darrers anys. Són 
experiències que, ben segur, els escolans recordaran molts anys. I 
que els faran mirar diferent aquestes realitats que s’esdevenen al 
nostre món.
Un altre aspecte és la relació amb l’escola CINTRA, de Barcelona, 
on hi van nois i noies amb problemàtiques molt diverses. Des de fa 
anys, hi estem en contacte i fem intercanvis amb els escolans més 

grans. Un enriquiment per les dues bandes.
Què volem dir amb això? Doncs que la solidaritat i el treball de valors és una constant en el dia a 
dia de l’Escolania. Algunes vegades tindrà més ressò, altres no. Però tampoc no cal. L’important 
és que es faci, i que ajudi a construir humanament aquests nois que seran ciutadans adults el dia 
de demà.
En aquesta revista, podreu llegir algunes frases dels professors d’instrument de l’Escolania. Músics 
de nivell, amb trajectòries ben interessants. Alguns d’ells, espontàniament, fan notar justament 
aquesta convivència de música i valors a l’Escolania. Com podeu intuir per la foto dels escolans 

amb els seus pares, les famílies recolzen amb alegria i emoció aquestes 
activitats solidàries i aquest treball de valors. Ens encoratja a continuar en 
la mateixa línia educativa, amb agraïment per tots els qui fan possible que 
això sigui així.

G. Sergi d’Assís
Prefecte

L’actuació a TV3 amb Sergio Dalma

Durant l’enregistrament del 
videoclip de La Marató

Els pares i mares es van fer 
la samarreta de La Marató 

i van acompanyar els fi lls 
amb molta alegria
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Gira a Flandes i Alemanya 
Durant el primer trimestre d’aquest curs vam fer dues gires en una: primer 
Flandes, i després Alemanya! Una setmana molt intensa i emocionant.

La ciutat de Ghent ens va encantar

Concert a St. Pieterskerk, de Ghent: una església molt gran, on van afegir moltes grades al fi nal. Espectacular

Vam fer 
un concert 

benèfi c a 
l’hospital Jan 

Palfi jn

Visita al castell de la ciutat

L’entrada al 
concert semblava 
de Hollywood!
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El primer dia a Alemanya ens van convidar a un parc aquàtic interior. Tota una sorpresa dels qui 
ens acollien!! Es van portar molt bé amb nosaltres. A Alemanya hi vam fer uns quants concerts.

Concert a la Catedral de Bamberg

Davant l’església de Nüremberg on vam fer l’últim concert

E
e
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Escolans de 4t
Aquest setembre va ser la primera vegada que els es-
colans de 4t feien la Vestició amb la saia i el roquet des 
del principi de curs! Així, quan estiguin ben a punt, ja 
podran cantar al cor.

Visita al Parlament de
Catalunya

Al desembre, vam visitar el Parlament 
de Catalunya. I vam tenir l’honor de ser 
rebuts per la Presidenta del Parlament. 
Una visita molt interessant.

El G. Sergi d’Assís, amb una bola del 
món, va parlar de la gent d’arreu del 
món que escolten els cants dels escolans

Diàleg amb la 
Presidenta del 

Parlament

Vam poder seure als escons dels diputats
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Carme Cama
Professora Superior de Flauta Travessera. Formació al Conserva-
tori de La Haia, i Màster de Flauta a Amsterdam. 

“Jo que he estudiat a l’estranger, sempre dic que l’Esco-
lania és un centre “molt europeu”, quant a la qualitat de 
l´ensenyament i tota la seva manera de funcionar”.

Carles Viarnès
Titulat Professional de Piano, Harmonia i Composició. Professor 
Superior de Fagot i Solfeig.  

“Quan penso en la meva feina a l’Escolania, sempre em 
vénen al cap els 700 anys d’història de la institució. Tants 
compositors, mestres de capella, monjos i tantes i tantes 
persones anònimes que han entregat la seva vida perquè el 
projecte funcionés, aportant el seu temps, les seves idees... 
tot perquè els nois d’ara puguin gaudir d’un sistema perfi -
lat i perfeccionat!”

Manel Barea
Professor Superior de Trompa i Titulat Professional de Piano. 
Director de la Banda Simfònica de Badalona.  

“Fa 30 anys que ensenyo als escolans, i he viscut molts can-
vis per tal d’adaptar-se als nous temps però sense perdre 
els valors fonamentals. Crec que l’Escolania és un referent 
molt important per Catalunya i en el món musical en ge-
neral”.

Vicenç Prunés
Professor Superior de Piano i Música de Cambra. Diplomat en 
Orgue per la “Associated Board of Royal Schools of Music” de 
Londres

“Per a mi, ensenyar a l’Escolania representa viure contí-
nuament l’eclosió humana i musical dels nois que hi van 
passant, tot mirant d’ajudar aquest desvetllament amb l’ex-
periència i els coneixements que he pogut adquirir en profi t 
seu, i no exclusivament els musicals”.

Ramon Aragall
Professor Superior de Fagot. Un dels fundadors de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès. 

“La meva vida hauria estat molt diferent si no hagués entrat 
a l’Escolania. Els mestres que vaig tenir aquí em van marcar 
perquè després la meva vida s’orientés cap a la música”.

Els professors 
Com ja deveu saber, a l’Escolania tots els escolans toquem 2 instruments: el 
piano, i un altre instrument de l’orquestra. Us presentem els nostres professors:
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Ariadna Rodríguez
Professora de Violí, i classe de moviment en anglès. Artista in-
terdisciplinar. Formació en violí, dansa i teatre a Catalunya i als 
Estats Units (Boston i Los Angeles) 

“Per a mi, ensenyar a l’Escolania suposa poder fer la meva 
feina ben feta. Aquí disposem de tots els recursos neces-
saris, i no només materials. Per a mi, el més important és 
poder ensenyar en una escola on sé que puc parlar amb el 
mestre o l’educador d’un nen que veig que potser no passa 
per un bon moment, poder escriure la feina en una agenda 
exclusivament de música, tenir informació de com ha anat el seu estudi setmanal d’ins-
trument, poder ensenyar a nois amb una formació i sensibilitat musical molt superior a 
la normal... i tenir una cap d’estudis exclusivament de música que es capaç d’organitzar 
horaris, professors d’instrument i nois amb tanta efi càcia i alegria... tot això només passa 
a l’Escolania”.

Ferran Anglí
Titulat Professional d’Oboè
“El que recordo més de quan vaig ser escolà són dues coses 
que, per mi, van molt lligades: la música i un bon ensenyament 
ètic, uns valors. I això es manté avui”.

Càndid Rodríguez
Músic especialitzat en la direcció d’orquestres. Formació de 
director amb Francesc Llongueras. Professor Superior de Trom-
peta.

“L’Escolania és un centre educatiu excepcional, els nens sur-
ten amb una formació musical i humana que em sembla 
supercomplerta”.

Amat Santacana
Professor Superior de Violoncel. Formació a Salamanca i a Vie-
na, Màster en Violoncel modern i barroc a Zuric. Fundador del 
Quartet Qvixote.

“Veig l’Escolania com un centre on un grup humà treballa 
amb quelcom que no és material i que ens dignifi ca com a 
èssers humans: la música”.

Martí Guasteví
Professor Superior de Clarinet. Llicenciat en Filosofi a.

“Com a músic, haig de dir que resulta molt gratifi cant po-
der treballar amb nois que “respiren” música tots els dies. 
El fet que cantin a diari suposa ja un gran avantatge per 
poder interpretar bé un instrument”.

 d’instrument



Centre amb conveni amb el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
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Vine a veure-ho!


