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En moviment!

Per què?
Hem titulat aquesta Revista de l’Escolania “En moviment!” amb la foto de la
cercavila que va tenir lloc a Montserrat amb motiu de la Festa dels Avis, i en la
qual vam estrenar el gegantó Nicolau fet pels pares dels escolans!
La marxa que vam fer aquella jornada de festa expressa bé el que vivim en el
dia a dia de l’Escolania. Com sabeu, l’Escolania és una institució que existeix
des de fa segles. Però s’hi viu el dinamisme del qui està sempre en camí, amb
el desig d’anar cada dia més lluny i d’innovar en tots els camps.
Això és un fet evident en la vida del Cor, amb unes gires que porten els escolans a indrets on no havien estat mai. Però també és veritat en la vida de
l’Escola, com podreu veure en pàgines interiors, i en la vida de la Residència,
en les quals s’intenta donar una formació integral que abasti la persona en la
seva globalitat.
I aquests darrers anys, vivim també amb il·lusió l’impuls que es dóna a les activitats per als Antics Escolans joves. Fa un temps, li vaig comentar a una periodista l’oportunitat que donàvem de fer una estada en una escolania de Nova
York a nois que havien estat amb nosaltres feia uns anys. Es va sorprendre
molt, i em va preguntar: “Però per què ho feu, si ja no estan amb vosaltres?”.
La pregunta eufemística significava quin interès podíem tenir nosaltres en donar oportunitats a nois que ja no estudiaven amb nosaltres. Li vaig respondre:
“Perquè ens interessa la persona. Quan un escolà ha estat amb nosaltres, si
després el podem ajudar d’alguna manera, estem encantats de fer-ho”. I la
reacció d’aquesta periodista va ser de meravella per aquesta realitat.
En aquest temps que vivim, ens interessa continuar potenciant tots els àmbits
de l’Escolania. I també les oportunitats que oferim als nois que han estat escolans. Queda molt de camí per recórrer en aquest sentit, i molta il·lusió per
anar avançant.
P. Sergi d’Assís
Prefecte de l’Escolania

El grup d’antics escolans amb el P. Sergi d’Assís són rebuts
pel director de Rosebank College, Mr. Tom Galea, a Sydney
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Una de les
possibilitats que
s’ofereixen als
antics escolans
joves és fer una
estada en una
escolania de
Nova York

Per primera vegada,
a la Xina!
L’Escolania havia estat fa anys al Japó, però mai a la Xina. Ens van convidar després del ressò
de la gira als Estats Units, i vam poder cantar en dos auditoris molt importants d’aquest país, a
Beijing i Shanghai. El públic ens va rebre amb molt interès: primer molt sorpresos, i al final dels
concerts amb un gran entusiasme. Ha estat una experiència molt interessant poder fer visites
en aquest país tan diferent del nostre!
Abans de marxar de viatge, des de l’escola vam
fer el treball de síntesi dedicat a la Xina. Ens vam
dividir per grups, i després vam presentar als
companys les nostres recerques sobre història,
cultura, religió, alimentació, costums, etc. I entre
tots vam construir un museu dedicat a la Xina!

El primer concert
va ser al National
Centre for the
Performing Arts, de
Beijing. Els xinesos
l’anomenen “l’ou”
per la forma que té
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Vam passejar per un típic mercat xinés,
amb productes molt exòtics per nosaltres

Visita al Temple del Cel, de Beijing

A la Ciutat Prohibida, Beijing

Quan ens fèiem
fotos de grup,
quasi sempre s’hi
afegien xinesos
que no coneixíem
de res i que els
feia molta gràcia
fer-se fotos amb
nosaltres. No ens
havia passat mai!
Va ser molt divertit

Vam visitar la Gran Muralla...
bé, tan sols una part, perquè
és llarguíssima
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Pujant per
un tros de la
Gran Muralla

Vam assistir a una
representació d’òpera xinesa

Vam aprendre a menjar amb
els bastonets, és només
qüestió d’agafar la pràctica

Sucant les postres en
una font de xocolata.
Boníssim!

De nit, al Bund de Shanghai, el
principal passeig de la ciutat

Vam anar un dia al zoo de
Shanghai, i vam veure óssos
panda. Ens va agradar molt!

Un dels dos concerts que vam fer
al Shanghai Oriental Art Center,
un auditori impressionant

5

Visita a Amsterdam
Davant l’Ajuntament
d’Amsterdam

Com que en el trajecte entre Barcelona i Beijing teníem una
escala llarga a Amsterdam, vam aprofitar-ho per visitar la
ciutat i fer un viatge amb barca pels canals.

Gira a Alemanya
Amb les famílies que ens van
acollir a la població de Röttenbach

Alemanya és un dels països en els quals l’Escolania desperta més interès des de fa anys.
Aquest curs ens van convidar a cantar a Röttenbach i a Passau, a Baviera.

Ens van portar a fer un viatge pel
riu Danubi, un riu molt gran i bonic

Dormir amb
els companys
en un altre
país sempre
és una cosa
emocionant
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L’expedició a Passau, la ciutat dels tres rius. Aquí
estem a la confluència dels rius Danubi, Inn i Ilz

Itàlia
Quan ja no ens ho esperàvem, va sortir un altre viatge: Itàlia!
Vam cantar al Duomo de Milà, i vam aprofitar aquells dies
per fer visites molt interessants a Florència, Milà i Pisa.

Ens van fer una visita guiada a la
Galeria dels Uffizi, a Florència, on vam
poder veure quadres molt famosos i
bonics. Aquí ens estan explicant “El
naixement de Venus”, de Botticelli

Quan
arribàvem a
Florència, ens
va sorprendre
una pluja forta
que ens va
divertir molt

Davant el Duomo de Milà

A Pisa ens vam fer les típiques
fotos fent veure que aguantàvem
la torre perquè no caigués

En Llorenç Castelló, el nostre
director, ens dóna les últimes
indicacions abans del concert
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Una escola en moviment
Més enllà de les activitats del cor, la vida de l’escola
és molt intensa. A vegades, les imatges valen més
que moltes paraules.

Construcció
de robots
amb
material
reciclat

Pràctica de 5è al laboratori de l’Escolania
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Els escolans de 4t

Visita a la depuradora

Els de 6è, a la classe
de religió amb un
capellà de Burundi
que parla català i els
va explicar la realitat
del seu país

Ens agrada aprofitar que tenim
la muntanya tan a l’abast

En Ferran Anglí, professor d’oboè, fa un taller
d’elaboració de canyes d’oboè per als escolans
que toquen l’oboè i per als seus pares

Els escolans de Secundària
van veure partitures molt
interessants a l’arxiu de música
de Montserrat, que els va
ensenyar el P. Manel Gasch
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L’hort dels escolans
A l’Escolania tenim un hort, i tots els escolans s’hi poden implicar. Allò que en collim, després ens
ho mengem i ho trobem boníssim!
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Visita al Viking Star
Aquest curs vam visitar un creuer, hi vam cantar i hi vam sopar.
El capità del vaixell ens va explicar la seva feina des del lloc de
comandament, i li vam fer moltes preguntes que ens va contestar
amb molta amabilitat.

Col·laborem amb Blaumut
Hem fet una col·laboració amb el grup de música Blaumut, posant unes veus a la cançó “Cartes de l’Orient”. L’enregistrament va ser molt entretingut, tots ells són molt simpàtics. I al cap
d’unes setmanes, van fer un concert per nosaltres i per les nostres famílies a l’Escolania.
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Centre Obert
Joan Salvador Gavina
El Centre Obert Joan Salvador Gavina treballa des de fa 35 anys pels
nens i joves amb dificultats al barri del Raval de Barcelona. A principi
de curs dos responsables del centre ens van pujar a fer una xerrada
a l’Escolania. El mes de desembre vam fer un concert solidari al seu
barri, i un altre dia un grup de nois i noies del centre obert van pujar
a Montserrat per fer
un intercanvi amb
nosaltres. Vam jugar,
ens van sentir cantar i vam dinar tots
junts.

La neu ens encanta!
Algun any la neu ens sorprèn a Montserrat, i ens
falta temps per sortir-hi a jugar! Aquest febrer va
fer una bona nevada.
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Hi ha temps per a tot
A l’Escolania moltes setmanes hi ha alguna cosa que les fa diferents: concerts, visites, activitats
especials... aquí en teniu una petita mostra.
La gimcana organitzada
pels escolans grans és una
gran tradició a l’Escolania

Visita a la Casa Museu de Pau Casals, al Vendrell

Visita al Palau de la Música

Concert al Palau de la Música

En Rich i en
Conall, els nois
americans que
hem tingut amb
nosaltres, ens
van sorprendre
un dia de
festa amb una
paradeta de
“hot dogs” i
patates fregides
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Amb motiu dels actes del Tricentenari del
1714, vam participar en un concert a l’aire
lliure davant la Sagrada Família de Barcelona

Final d’estada

Cada mes de juny arriba el moment de dir adéu als escolans grans.
Sempre els fem una foto de record, cada un amb el seu instrument principal, i la pengem a l’Escolania. I en acabar el curs, fan
un intercanvi amb nois anglesos i visiten Londres durant uns dies.

A la Torre de Londres

El grup al British Museum, amb el
G. Efrem de Montellà i en Genís Segura

En Roger a l’andana 9 ¾ que hi ha
a l’estació de King’s Cross, imitant
l’andana fictícia de Harry Potter
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Aquesta és l’hostatgeria on ens
allotgem uns dies de l’estada a
Londres, una típica casa anglesa

Antics Escolans joves
Els Antics Escolans joves estan molt actius! Aquí teniu el primer grup que ha estat acollit per
una escola benedictina de Sydney, i el noi que ha fet una estada d’uns mesos en una escolania
de Nova York.

Davant l’òpera de
Sydney, sortint de la
visita que hi van fer

Van baixar amb un funicular
que els va portar a la zona
d’unes antigues mines, a les
Blue Mountains
El grup
sencer amb
l’uniforme
de l’escola
de Sydney

En Lluís Girbau
ha estat el segon
Antic Escolà que
ha fet una estada
a una escolania
de Nova York, i ha
tornat entusiasmat

Davant el
pont del
Port de
Sydney
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Festa dels avis
La festa dels avis és una celebració de les més especials que
viu l’Escolania. Aquesta vegada, va ser el dia que vam estrenar el gegantó Nicolau que han fet els pares dels escolans.
Els padrins van ser en Marc, un gegantó de Montblanc que
és un escolà i la Temporala, una gegantona d’Avià que és
una àvia! I al final, fins i tot vam fer una cercavila pel carrer.
Un dia inoblidable per totes les famílies.

Exposició de fotos
de la vida dels avis
dels escolans

Exposició de tota mena d’artesania feta pels avis

www.escolania.cat

Els escolans van ballar i tocar instruments en la cerimònia simpàtica del bateig del gegantó Nicolau

http://www.youtube.com/EscolaniaMontserrat
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