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Educar i servir

Una doble missió
Sovint ens trobem explicant l’Escolania a persones que la volen conèixer per motius ben diversos. I
el fet de ser preguntats sobre allò que som ens estimula a reflexionar-hi i a prendre’n consciència.
Quan es parla de la missió de l’Escolania, ens agrada parlar d’una doble missió. D’una banda, el
nostre desig és que tots els nois que passin per l’Escolania puguin treure profit d’aquesta experiència. I per tant, independentment de si quan siguin grans esdevenen músics professionals o
no, volem que tot allò que han viscut a Montserrat els sigui útil. L’edat en la qual els escolans són
a Montserrat és bàsica per tota persona, i convé que els fonaments siguin sòlids per tot el que
després la vida els porti a construir-hi al damunt.
Per tant, una de les missions de l’Escolania és oferir una bona educació a tots els
nois que en formen part. Aquesta és ja
una contribució social, perquè el nostre
desig és que el dia de demà aquests nois
siguin capaços de treballar en bé de la
societat.
La segona missió, i no menor, és el servei
que fan com a escolans de Montserrat.
Durant els anys que tenen la sort d’estar
a l’Escolania, són moltíssimes les persones que escolten els seus cants. A Montserrat, i en qualsevol lloc on van a cantar
o des de qualsevol lloc del món des d’on
els escolten a través de la tecnologia.
Persones cristianes, i d’altres religions,
agnòstiques, no-creients, i indiferents.
Persones de tota mena. Ells canten per
a tothom, i amb la bellesa del seu cant
transmeten un missatge que arriba al cor
de moltíssimes persones.
És un servei necessari. A vegades, en el
nostre món occidental, tendim a reduir la utilitat del que sigui en funció de la seva productivitat o quantificació. En el cas de l’Escolania, i de les manifestacions artístiques, hi
ha resultats que no són tan tangibles. Però hi són. Recordo el cas d’un noi que, anys
després de sentir l’Escolania en un concert, ens va escriure dient el bé que li havia fet
en aquell moment difícil de la seva vida sentir el cant dels escolans. A quantes persones
han transmès Pau a través del cant! És una missió bonica i de gran valor.
I tots els qui formem part de la gran família de l’Escolania ens sentim agraïts de la
pertinença a un projecte tan significatiu com aquest.
P. Sergi d’Assís
Prefecte de l’Escolania
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Gira a Alemanya
De final de novembre a principis de desembre vam fer una gira a Colònia i a l’abadia benedictina de Maria Laach. I com sempre, vam poder fer moltes coses. Entre altres, visitar la casa de
Beethoven a Bonn!

El concert més gran de la gira el vam fer a la Catedral
de Colònia, un edifici impressionant. Allà vam fer un
intercanvi amb l’Escolania de la Catedral de Colònia,
i les seves famílies ens van acollir

Vam visitar el mercat de
Nadal que hi ha al costat
de la Catedral, amb
parades molt xules

A Colònia vam poder menjar
unes botifarres molt llargues,
típiques d’Alemanya
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Visita al Museu de la Xocolata,
on vam veure com es fa la
xocolata i ens en van deixar
tastar una de molt bona!

La gent de Colònia ens tenien preparada
una sorpresa abans de marxar: un matí a
un minigolf 3D. Va estar molt bé!
A Maria Laach ens van ensenyar la
biblioteca del monestir: hi havia un
munt d’escales i prestatgeries!

Davant l’abadia benedictina de Maria
Laach, on vam fer un concert
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Gira a Hongria
El mes de maig vam fer una gira a Hongria que recordem molt perquè els concerts
van anar molt i molt bé, i ens ho vam passar genial! Tots els concerts estaven plens
de gent, i es notava que sabien molta música.

La tradició diu que si toques la panxa
d’aquest home, t’aprimes segur

Els escolans a Budapest, amb el riu
Danubi i l’edifici del Parlament al fons
Jugant en un camp de Budapest

Concert a la
Basílica de Pécs
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Ens vam divertir molt en
un parc aquàtic interior!

Jugant amb unes
fonts a Nyíregyháza

El xofer d’Hongria era molt seriós
amb nosaltres al principi. Però quan
ens va sentir cantar, es va convertir en
fan i va començar a assistir als assajos
i concerts. Al final ens vam fer amics

Concert a Nyíregyháza

Concert a Szeged
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Fem i aprenem!

Els de Secundària, mentre estudiàvem
el tema del so dins de Science, vam
rebre la visita d’un antic escolà que ens
va fer un taller d’instruments reciclats

Els de 6è van fer
unes construccions
geomètriques

En acabar la
demostració
dels instruments
reciclats, cada
un de nosaltres
va construir el
seu instrument
amb materials
reciclats

Un dia ens van venir
a fer jocs matemàtics
molt interessants per
a tots els escolans

És un clàssic
que els de 6è
facin el taller
de “La Maleta
de la Sal” al
laboratori

El treball de síntesi d’aquest curs va
ser sobre Alemanya, ja que hi havíem
d’anar de gira. A més d’un mapa on
anàvem col·locant informació que
trobàvem sobre el país, també vam
crear un “trivial” sobre Alemanya
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Entrevista al G. Efrem
Aquest curs el G. Efrem de Montellà, director de l’escola, ha anat una setmana
a Finlàndia amb les professores Laura Domènech i Esther Sànchez
a punt d’implementar un nou currículum, i ho faran
després d’haver buscat un ampli consens de tots els
grups polítics i la societat.
- Creus que hi ha algun element del que vau veure que sigui
aplicable a l’Escolania?
El model finès no és una cosa que es pugui copiar
i aplicar completament, perquè funciona en una societat que té unes característiques que no són les
nostres. Però certament hi ha alguns elements que
sí que ens poden servir: algun detall ja l’hem començat aplicar aquest curs, però sobretot les idees que
vam portar s’han convertit en temes de reflexió que
el claustre té sobre la taula per continuar millorant i
adaptant-nos als nous temps i maneres de fer.
- Què vau anar a fer a Finlàndia?
Hi vam anar per conèixer més de prop el model educatiu d’aquell país. Veure com d’altres persones fan el
mateix que tu i com resolen els mateixos problemes
sempre és enriquidor i t’aporta altres punts de vista.
- I per què Finlàndia i no un altre lloc?
Com que la nostra escola és molt específica i no té
models semblants a prop, a l’Escolania hi ha una certa tradició de visitar altres llocs a l’estranger per tal
de trobar nous models i idees. I com que des de fa
molts anys Finlàndia és als primers llocs de l’Informe
PISA i el seu sistema educatiu ha estat considerat com
un dels millors del món, ens va semblar que seria un
bon lloc per visitar. I la veritat és que vam tornar amb
moltes idees, i també contents de veure que moltes
coses que fem ja són bones.
- Quina va ser la impressió general de l’educació a Finlàndia?
Molt bona! Els finesos són un poble sense massa recursos naturals a nivell de matèries primeres, i per
això són conscients que el seu valor més gran són les
persones. I per això consideren els nens com el seu
tresor més preuat: són els ciutadans del demà que cal
educar, són el futur del país. I d’aquí ve tot l’interès
perquè l’educació sigui bona. I aquest plantejament
és un bon model per tothom.
- Hi ha alguna cosa que us sorprengués especialment?
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Ens va sorprendre que als qui vulguin ser mestres els
exigeixin més que als altres: per entrar a fer magisteri les notes de tall són les més altes. El bon model
educatiu no només es deu a les escoles: aquestes,
amb la família i la societat, formen un conjunt de
tres peces que han de funcionar harmoniosament, i això és el que perceps
quan comences a conèixer aquella societat. A més, també ens
va sorprendre que no tinguin la
consciència d’haver fet res per
ser als primers llocs; de fet, estan

Una de les classes que
van visitar a Finlàndia

- Avui que es parla tant d’innovació a les escoles, com es viu
aquest moviment en el claustre de professors de l’Escolania?
Segurament de la mateixa manera que a tot arreu: els
nostres alumnes són una mostra de la nostra societat,
i aquesta és una societat que està canviant. Per això
els docents hem d’estar en recerca contínua, però
sense perdre l’essència d’allò que estem fent: ajudar
a créixer d’una manera integral.
Doncs moltes gràcies i endavant!

Concerts i visites a Catalunya
Cada curs ens conviden de molts llocs de Catalunya,
i sempre hi ha llista d’espera de concerts. Ens agrada
molt anar a cantar a pobles i ciutats molt diferents, a
tot arreu ens reben amb molta il·lusió. A més, sempre
aprofitem per fer una visita cultural allà on anem, així
anem aprenent coses.

Vam fer un concert
solidari per Mans Unides
a Sabadell. Com fem amb
els concerts solidaris,
abans ens van venir a
explicar a l’Escolania
quina és la feina de Mans
Unides

Una de les visites
d’aquest any va ser al
Museu de la Música,
a Barcelona. Ens hi
hauríem passat molta
més estona. Recomanem
aquesta visita

Concert solidari pels
refugiats a Santa Maria del
Mar, Barcelona. En aquest
concert vam comptar amb
la col·laboració d’antics
escolans joves, i hi va
assistir el President de la
Generalitat

Visita a una empresa
de cases prefabricades

Visita al
Museu del
Gas, de
Sabadell

Visita a l’ermita
de Santa
Cristina, a
Lloret de Mar

Davant d’un roure centenari
a Sant Magí de Brufaganya
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Anada a la Masia del
FCBarcelona
Els nois de la Masia ens van
ensenyar a jugar a futbol

Seguint la relació de fa anys amb la Masia del FCBarcelona,
aquest any els vam fer una visita nosaltres a les seves installacions i vam fer un intercanvi per compartir experiències.

Vam fer un petit concert de música de cambra davant d’ells

Cor d’Uganda
A la primavera vam acollir el Cor Safari, d’Uganda.
Vam menjar i jugar junts, i tant ells com nosaltres
vam cantar a la Basílica. Tot i que no han tingut
una vida fàcil, reien molt i creiem que s’ho van passar molt bé a Montserrat!
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Ens visiten
Al llarg del curs, a l’Escolania rebem visites molt diferents: músics i també molta altra gent que
ens vénen a ensenyar els seus oficis i les seves experiències.

El futbolista Bojan Krkic ens va venir a explicar
com és la vida d’un futbolista, com la viu ell,
ens va ensenyar a jugar a futbol i va assistir a
la Salve i el Virolai. Va ser molt simpàtic

L’antic escolà Eudald Buch ens va venir a fer un concert de
piano, i vam quedar parats de com toca tot i ser tan jove

Voluntaris de la Creu Roja ens van venir
a fer un taller on vam comprovar com
treballen amb els gossos ensinistrats

La Sra. Marta Casals, vídua de Pau Casals, ens va
venir a escoltar a la Salve, ens va explicar records de
Pau Casals, i ens va dir que esperava que tornéssim
a Washington aviat per fer-hi un altre concert
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Volunteers americans
Des de fa uns anys, tenim dos nois americans que viuen el dia a dia amb nosaltres i ens
ajuden
ajud a aprendre bé l’anglès. Cada curs són diferents, però sempre són joves i amb
ganes
gan de compartir!!
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Juguem

Sempre que fa bon
temps, ens agrada sortir
a jugar als escacs gegants
que tenim al pati
Jugant a bitlles catalanes

A la piscina de Monistrol
al final de l’estiu, quan
tornem de vacances

És típica la gimcana que cada
curs orgnitzen els escolans grans

13

Vesticions
Cada setembre, en una cerimònia molt especial, rebem els
nous escolans que es vesteixen per primera vegada com a
escolans.

Fem aquest acte al presbiteri de la
Basílica, acompanyats per tots els
escolans i també amb professors i
educadors

Els pares acompanyen els nous escolans
fins al lloc on rebran la saia i el roquet

Els responsables de l’Escolania i les
educadores, amb l’ajuda d’alguns
escolans grans, posen la saia i el
roquet als nous escolans

Els nous escolans passen a saludar
tots els qui formem part de l’Escolania
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És una barreja d’il·lusió, nervis
i emoció per una etapa nova
Els nous escolans

Oh Happy Dance!
Aquest any els escolans de 1r d’ESO han creat “Oh Happy Dance!”, un espectacle-concurs que
s’ha fet cada dues setmanes a l’Escolania. Tot imitant un programa de televisió, els escolans
que volien havien de preparar una coreografia per ballar amb una cançó determinada. Quasi
tots els escolans estaven en un grup o altre dels participants, i van ser unes edicions plenes de
diversió i també de bon nivell a l’hora de ballar!
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Antics Escolans joves
Els Antics Escolans joves
continuen ben actius. A
part de les trobades habituals que fan per continuar
compartint de tant en tant,
alguns han fet experiències
fora de l’habitual i inoblidables. Aquí les teniu.

En Francesc Gomis va fer una estada de
mig any a la Universitat benedictina de
St. John’s (Minnesota, Estats Units) d’on
ens vénen els nois americans a l’Escolania.
Això li va permetre millorar molt l’anglès i
conèixer molts indrets dels Estats Units
Aquí veiem en
Francesc ajudant a
la fusteria del monestir
Aquests quatre Antics
Escolans (Eduard Delgado,
Jordi Sellez, Jordi Prim i
Lluís Travesset) van fer
una estada d’un mes en
una escola benedictina de
Sydney (Austràlia), acollits
per famílies de l’escola

En Bernat Llop va fer un voluntariat
en una escola benedictina de Filipines,
treballant amb els nens de Bacolod

En Jordi havia somniat des de
petit poder anar a Austràlia!

Amb el xandall de
l’escola de Sydney

www.escolania.cat
http://www.youtube.com/EscolaniaMontserrat
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Centre amb conveni amb el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

