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Un projecte compartit

Pares i Escolania
Cada època històrica té les seves característiques, i és bo de conèixer-ne el context per poder-la
comprendre millor. En una institució amb tants segles d’història com l’Escolania, evidentment
s’han viscut moments molt diversos. Però en l’essencial hi ha una continuïtat: una bona formació
per als qui en formen part i un servei al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat.
Fa segles portar un fill a l’Escolania significava que no se’l veuria durant molt de temps. Ara, fora
de context, fins ens costa d’entendre. Això ha canviat moltíssim, perquè el món també
ha canviat moltíssim. Avui, tenir un fill a l’Escolania demana una implicació gran de la
família. En molts aspectes. Els pares no porten el fill a l’Escolania perquè els l’eduquin,
sinó perquè entre tots (ells i nosaltres, nosaltres i ells) ajudem a créixer positivament els
nois. Per això podem parlar d’un projecte compartit.
Un projecte compartit demana molt de diàleg, conèixer-se bé els uns als altres, confiança, a vegades coratge, altres prudència, i molta il·lusió. Sempre intentant de comprendre’ns més entre tots. No sempre és fàcil, evidentment: perquè l’educació és un art en
el qual tots som aprenents, i en el qual tots podem aprendre d’altres. Però justament en
això rau la gràcia i una font de creixement per a tots els qui hi estem implicats.
És un projecte compartit. Tanmateix, la iniciativa d’aquest és del monestir benedictí.
Els monjos sostenim aquesta institució, i conjuntament amb els professionals que hi
treballen hi donem el to que ens sembla més oportú. I l’obrim a aquells que hi estiguin
interessats i que vulguin participar-hi.
És fantàstic veure com tantes famílies fan seu aquest projecte, se l’estimen, en parlen arreu on
van, i en fan participar molts d’altres (per exemple, ensenyant-los l’Escolania quan alguns coneguts vénen a Montserrat). Un bon exemple d’aquesta gran implicació positiva de les famílies és
el que es genera des de l’AMPA: ara penso en el concurs de panellets, la coral de pares i mares i
germans i germanes d’escolà, el ressopó de Nadal, l’acollida de les noves famílies... i una disponibilitat per ajudar sempre que fa falta.
Avui es fa molt difícil imaginar l’Escolania sense tota aquesta vida que hi aporten les famílies, i que ens enriqueix a tots. L’Escolania no és una cooperativa
de pares, ni una cooperativa de mestres o educadors. Ni pretén ser-ho. És una
institució amb unes característiques singulars que s’ofereix a tots els qui hi
estiguin interessats. Però certament que el resultat final és gràcies a tots els qui
en formem part.
G. Sergi d’Assís
Prefecte

Aquest
darrer curs
vam celebrar
la Festa dels
Cosins a
l’Escolania
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3a gira a Rússia!
Per tercera vegada aquests tres últims anys vam tornar a Rússia.
Vam participar en el Festival de Nadal de Música Sacra de Moscou. El concert va tenir lloc a la sala principal de la “Moscow
International House of Music” amb moltíssima gent. Com les
altres vegades, els russos van aplaudir molt!
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Vam visitar Moscou uns quants dies, acompanyats de nou
per la Natalia, la nostra amiga russa que parla català

Tot el grup davant la Moscow International
Performing Arts Centre, on vam actuar
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Andorra
La cirereta del pastís a final de curs va ser un concert a Andorra. Ens ho vam passar molt bé
jugant a l’alberg i també a les piscines de Caldea!

Amb el Síndic davant la Casa de
la Vall, que també vam visitar
(Fotos oficials amb el Síndic:
Eduard Comellas)

El Síndic General
d’Andorra ens
va rebre al
Consell General
d’Andorra, i
ens va explicar
com funciona
el parlament
andorrà

El Sindic i la
Subsíndica
Generals
d’Andorra ens
van ensenyar
els vestits
típics, mentre
uns escolans
ocupaven els
seients de
la mesa del
parlament
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Disc P. Àngel Rodamilans
Finalment ha aparegut el disc amb
obres del P. Àngel Rodamilans. Enregistrar un disc demana esforç i paciència, perquè hem de repetir les peces
moltes vegades. Però després, quan
ja el tenim acabat a les mans, ens fa
molta il·lusió perquè és un record que
queda per sempre.

Gossos ensinistrats
A la primavera vam fer una activitat molt curiosa: ens van venir a veure voluntaris de la Creu Roja
per fer-nos una demostració del treball que fan amb els gossos ensinistrats. Vam anar al Camí
dels Degotalls, i uns escolans es van amagar. A continuació van deixar olorar a un gos el rellotge
d’un dels escolans amagats, i el va acabar trobant. Vam veure que aquests gossos són capaços
de descobrir objectes i persones que els humans no podríem. Va ser una estona molt divertida i
interessant.
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Descobrim Montserrat
Quan tenim l’oportunitat de visitar diferents racons de la muntanya, ens ho passem molt bé.
Montserrat té llocs molt bonics, amb algunes ermites molt ben situades.

El G. Efrem
ensenya als
escolans més
petits els secrets
del monestir,
que té segles
d’història
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www.youtube.com/EscolaniaMontserrat

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

patrocina La Revista de l’Escolania

www.escolania.cat

D.L. B-36.265-2011

Aquest any es va celebrar el centenari de la Unió Escolania de Montserrat, o sigui l’associació de tots els qui han estat
escolans de Montserrat. Van pujar molts antics escolans d’edats molt diferents, i vam cantar tots junts a la Basílica.

Centenari dels Antics Escolans

