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Petites grans veus

Què cal per ser escolà?
És una pregunta que ens fan sovint. I la primera resposta és que la base indispensable per ser
escolà és tenir una bona veu. Els directors del cor dirien dos requisits: “tenir la veu sana i facilitat
en l’afinació”. Per això, quan rebem una petició d’entrada, en primer lloc fem una prova de veu
per dir honestament a la família quines possibilitats hi ha.
Si es comprova que té una bona veu, aleshores se’ls proposa un treball musical perquè entri tan
preparat com sigui possible.
Evidentment, més endavant es miraran altres aspectes. Perquè l’Escolania, a més de ser un cor, és
una escola i una residència. És important que el noi sigui capaç de fer front tant als estudis d’ensenyament general com als estudis musicals, que inclouen l’aprenentatge de dos instruments.
La convivència en un lloc com l’Escolania també és rellevant, i és un factor que es té en compte.
En canvi, des de fa molts anys l’accés a l’Escolania no ha estat en funció de la capacitat econòmica de la família. I en aquests temps de crisi econòmica, és bo de recordar-ho. És una opció de
Montserrat: que l’Escolania estigui oberta a nois amb talent musical, independentment de les
possibilitats econòmiques.
Això, com podeu suposar, és un repte per a la institució. Però ens el creiem, i treballem perquè
això continuï sent així per molts anys.
El títol d’aquest número és “Petites grans veus”. Són paraules manllevades dels organitzadors
d’un concert d’aquest curs. Expressa amb només tres mots que l’Escolania està formada per veus
infantils, però que amb el talent innat junt amb un treball constant donen un fruit que admira i
fa bé a tots els qui en gaudeixen. És el nostre compromís continuar oferint aquest bé per als nois,
les famílies i tots els qui escolten els cants dels escolans.
G. Sergi d’Assís Gelpí
Prefecte
Amb unes ulleres
especials abans
de visitar uns
laboratoris

Vam fer una
excursió amb
l’autocar del
primer equip de
futbol del Barça
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Reunió
de l’equip
general a
l’inici de curs

Gira a Polònia
De final de setembre a principi d’octubre, els escolans vam anar a Polònia amb la Capella de
Música de Montserrat per actuar en el 50è festival de música de Bydgoszcz. Ens va convidar
el “Festival Musica Antiqua Europae Orientalis”. Com sempre fem, vam aprofitar el viatge per
conèixer el país i ens van preparar unes activitats molt divertides i interessants!

Concert a la Filarmònica de Bydgoszcz

Davant la Filharmonia
Pomorska on vam fer
el concert
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Al Museu del Sabó
vam poder fer el nostre
propi sabó artesanal

Davant la casa
de Copèrnic

En aquest taller ens van ensenyar
a fer pa de gingebre, i ens el
vam poder endur de record

Allà vam poder
comprovar com es treien
la brutícia fa molts segles

Un “monjo medieval” ens va
ajudar a descobrir algunes
coses durant la visita guiada

A Torun hi vam fer un altre concert. Aquí
estem davant d’un monument dedicat a
Copèrnic, que va néixer en aquesta ciutat

A Torun vam fer un viatge
amb barca pel riu Vístula,
el més llarg de Polònia
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Dos regals
Després de força temps sense tenir-ne, l’Antic Escolà Pere Roquet ens ha regalat un nou llit elàstic!
I per si fos poc, també ens ha regalat 100 llibres
per la nostra biblioteca.

L’Antic Escolà Pere Roquet en
la inauguració del llit elàstic

Nou menjador
Tenim un nou menjador. És molt diferent del d’abans, perquè hi ha molta més llum i és més
gran. Ens agrada molt. Ara només ens falta una ceràmica de les monges de Sant Benet que
anirà a la paret, i ja estarà del tot.
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Port Aventura
L’empresa Playmedia, per agrair-nos la col·laboració en el vídeo del nou Espai Audiovisual de
Montserrat, ens va regalar entrades per anar a Port Aventura. I les vam aprofitar!
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Santa Cecília i Sant Nicolau
A l’Escolania hi ha dues festes importantíssimes: Santa Cecília, quan celebrem la patrona de la
música i elegim el Bisbetó, i Sant Nicolau, patró dels infants.
Durant la campanya, també
fem els mítings que hem
preparat en forma de teatre

El dia de Santa Cecília fem la campanya electoral que hem estat preparant durant dies.
Aquesta foto és de la guerra de papers que fa molts anys que es fa a l’Escolania

El Bisbetó d’aquest
any durant el concert
fent de Sant Nicolau

Després de la llegenda, normalment fem un
concert d’orquestra per totes les famílies que
ens acompanyen en aquest dia

El moment de l’elecció és molt seriós i
democràtic. Sempre hi ha uns escrutadors
que hem elegit perquè ajudin que tot vagi bé

Els escolans més petits
som els protagonistes
aquest dia

El dia de Sant Nicolau ens posem vestits molt
bonics per representar la Llegenda de Sant
Nicolau. Aquí estem amb les educadores
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Vine a
veure-ho!

www.youtube.com/EscolaniaMontserrat

www.escolania.cat
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