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MONTSERRAT 
CURS 2017 / 2018

L’ESCOLANIA VISTA 
PELS ESCOLANS

L’ampli ventall d’activitats i 
projectes que realitzem pretén 
estimular la curiositat dels 
escolans, ajudar-los a aprendre 
i a créixer com a persones, i en 
definitiva acompanyar-los en el 
camí que els ha de portar a ser 
ciutadans compromesos.

Gira a Irlanda
Concert a la Pro-Cathedral 
que va permetre unir les 
veus de l’Escolania amb
les del Cor Palestrina.

Gira als Pirineus
Participació en el Festival  
de Música Antiga dels  
Pirineus, en els 400  
anys de Cererols.

Intercanvi Oslo
Van visitar la nostra  
Escolania, i després  
de Salve els vam  
sentir cantar.
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L’Escolania



               L’Escolania de Montserrat és un espai únic, on s’entrellacen  
l’amistat  i la diversió amb el creixement personal i sobretot l’aprenentat-
ge constant. On la il·lusió de cantar es veu acomplerta envoltada de com-
panys i amics que ajuden a construir una experiència que és i serà irre-
petible. Tot això comporta dedicació i entrega per part de tots els qui en 
formem part, adults i nois. Per aquest motiu, tot l’ampli ventall d’activi-
tats i projectes que realitzem pretén estimular la curiositat dels escolans, 
ajudar-los a aprendre i a créixer com a persones, i en definitiva acompan-
yar-los en el camí que els ha de portar a ser ciutadans compromesos.

               Els tres grans pilars que formen l’Escolania (el Cor, l’Escola i la 
Residència) estan sempre en relació constant. Un exemple són les visi-
tes culturals que aprofitem per fer quan el Cor té concerts, i que alhora 
nodreixen els continguts de l’Escola. Però també aprofitem l’entorn 
natural idíl·lic que ens envolta per desenvolupar-hi projectes d’Escola, 
com hem fet amb el Projecte Life Montserrat. O encara, aprofitant 
l’afluència de nombroses persones que venen per escoltar l’Escolania, 
convidem a parlar-nos aquells que ens poden aportar experiències 
molt interessants, com aquest any ha estat el cas de la Núria Picas  
o Mons. Valentí Miserachs. 

               Com podreu veure en aquestes pàgines, amb el Cor hem con-
tinuat divulgant el patrimoni cultural de Montserrat a nombrosos in-
drets. Podem citar de forma destacada el viatge a Irlanda, on l’Escola-
nia encara no havia cantat mai. Però també el fet que la nostra activitat  
hagi cridat l’atenció exterior: ens han visitat altres cors, com el Saint 
John’s Boys’ Choir de Minnesota i l’Escolania de la Catedral d’Oslo,  
i hem fet l’experiència única d’haver tingut durant un any un escolà 
alemany. Tot plegat ens ha donat ocasió per practicar l’acollida i de 
prendre consciència de l’interès que té l’Escolania a d’altres països  
culturalment i musicalment cultivats.

               Els escolans són el batec de l’Escolania, i ells mateixos són 
els qui en aquest número de la Revista us explicaran el que han 
fet. Serà a través dels textos que han escrit en el bloc 100peus,  
que és l’hereu d’una antiga revista que duia aquest nom i que 
actualment continua com una activitat de l’àrea de Català. Cin-
quanta escolans són 100 peus que caminen plegats. Voleu fer 
camí amb nosaltres?

Caminem junts, cantem plegats. 

P. Efrem de Montellà
Prefecte



El bloc dels escolans / Els escolans de 6è som
l’equip de redacció del 100peus, i estem molt contents
de tenir la responsabilitat d’explicar-vos el dia a dia
dels escolans. Esperem fer-ho molt bé i que us 
divertiu amb nosaltres!

Ens visita la  
Núria Picas
 ”Sense esforç, no hi ha recom-
pensa”. La Núria ens va explicar 
tota la seva vida, des que era peti-
ta fins ara. Els escolans li vam fer 
moltes preguntes. Al final, ens va 
dir que ens havíem d’esforçar per 
aconseguir les coses i que, com en 
l’esport, en la música el treball en 
equip és molt important.

Concert al Liceu / La visita cultural va ser al
Cercle del Liceu, i va començar a la sala dels miralls,
un lloc que va sobreviure els dos incendis. Vam
cantar el Cant dels Ocells juntament amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès, i tots ens ho vam passar molt bé.

CONCERT A  
L’ATLÀNTIDA  
DE VIC
Com fem normalment primer vam berenar  
i després vam fer la visita, que va ser al Museu 
Episcopal. Allà vam veure obres religioses de 
l’alta i la baixa edat mitjana (entre els segles V 
i XV). Ens van fer una mena de joc de trobar 
escultures i pintures i quan les trobàvem ens 
feien una explicació. La visita va ser molt 
interessant i ens va agradar molt.

Hem viscut moments màgics
Amb tota la il·lusió del món vam rebre un mag que es deia Quico però es feia dir Kiko 
Màgic, i el seu ajudant es deia Pol però es feia dir Màgic Pol. Ens van fer trucs de tota 
mena: amb foc, mocadors i animals. En l’últim truc vam al·lucinar perquè van fer 
aparèixer un colom i un conill!

Excursió de St. Nicolau 
Patró dels escolans
El dia 7 de desembre vam fer, com 
cada any, l’excursió de St. Nicolau.  
Al matí vam anar a Sant Martí de 
Tous, on vam fer activitats de teatre 
a “La casa del teatre NU”. A la tarda 
vam anar a un rocòdrom a Igualada; 
vam fer parc d'aventura, escalada,  
i ens ho vam passar molt bé!



Homenatge al Pare Ireneu Segarra / El dia 19
de novembre vam anar al Palau de la Música per fer
un homenatge al pare Ireneu Segarra, ja que aquest
any 2017 es compleix el centenari del seu naixement.
El pare Ireneu va ser una persona molt important, 
ja que va escriure llibres de llenguatge musical i va ser
monjo i director de l’Escolania durant 45 anys.

CONCERT A MOIÀ
Vam fer la visita a Collsuspina, a una empresa de drons que es diu BCN Drone 
Center i és la millor d’Espanya. Allà ens van ensenyar com s’havia creat l’empresa 
i ens van ensenyar un power point que explicava tot el que fan. Ens van ensenyar 
com volava l’Atmost 7, que és el cinquè millor dron del món. Tenen una cabina 
portàtil per viatjar amb el dron i portar-lo a molts llocs amb cotxe. Després ens 
vam fer fotos des de l’aire amb un dron.

Concert solidari a l’hotel 
Palace de Barcelona
El director de l’hotel ens va saludar al hall principal, i vam 
quedar impressionats! Després vam anar visitant les depen-
dències públiques i privades de l’hotel. Vam poder estar en 
espais on hi van dormir persones com els Rolling Stones, 
Salvador Dalí o Xavier Cugat, entre d’altres. A les cuines de 
l’hotel ens van deixar tastar una xocolata amb nata boníssi-
ma, com també va ser suculent el berenar i el sopar. De fet, 
es pot dir que ens van tractar com a clients i no com a nens! 
Els beneficis van ser per ajudar la Casa Guadalupe, una enti-
tat que ajuda dones embarassades en risc d’exclusió. 

Projecte Life Montserrat
“Vivim en un entorn privilegiat”. És el projecte interdisciplinari 
d’aquest any i el fem tots els escolans, de 4t a 2n d’ESO.  
És un treball sobre la prevenció dels incendis a Montserrat i als 
voltants. Hem fet diferents activitats entre tots, des d’una visita 
al museu del Cremallera fins a un debat sobre les actuacions 
que es fan al bosc perquè estiguin més ben cuidats. També 
hem vist com com els ramats ajuden a gestionar el bosc.



“Una de les activitats més 
destacades va ser el concert a la 
Pro-Cathedral que va permetre 
unir les veus de l’Escolania 
amb les del Cor Palestrina”

GIRA A
IRLANDA

Limerick / King John’s Castle va ser la 
primera visita, un castell per a soldats 
que havien de viure en zona estratègica. 
Calia fer una fotografia de grup per  
immortalitzar el moment. 

Oficines de Google / Què són les idees 
innovadores?  Una gran xerrada molt 
interessant per a xics i grans. 

Visites a l’Ambaixada / Moments  
emotius i d’altres de protocol·laris que 
van acabar amb el cant del Virolai.

L’Escolania va cantar a 
Irlanda per primer cop 
en la seva història,

Glenstal / Impecable experiència 
d’allotjar-se en un noble castell conver-
tida una part en residència d’on es veia 
un paisatge molt bell i verd. 

 

Skerries / Una localitat situada a la 
província de Leinster, un lloc molt típic 
irlandès, gens turístic i amb  
molt d’encant. 

Dublín / El concert a la Pro-Cathedral.
Va ser bonic veure la cara dels escolans 
com estaven impactats amb la unió dels 
dos cors, només masculins.

i va tenir l’oportunitat de fer-ho davant de Mr. Michael D. Higgins, el President de la 
República. Com sempre que viatgem ho vam aprofitar per fer diferents visites, i també 
vam establir contacte amb nens irlandesos: els del cor de la proCatedral, i els alumnes 
de l’escola benedicitina de Glenstal. Tot plegat va ser molt enriquidor.



Ultra Clean Marathon / “Esport i conscienciació
units per la conservació dels espais naturals”
Els escolans vam sortir a les places en motiu de
l’Ultra Clean Marathon, un esdeveniment esportiu
per conscienciar la gent sobre la importància de
conservar els espais naturals i endur-se’n les deixalles.
Va ser una trobada ben interessant. I, recordeu, 
els espais naturals s’han de cuidar!

Una visita interessant, Monsenyor Valentí
Miserachs / Com que és compositor, els professors
de llenguatge musical van creure que era important
que ens vingués a fer una xerrada. Va ser mestre i
Director de l’Institut Pontifici de Música Sacra durant
molts anys! Ens va donar un consell per la vida: Cal
tenir resistència, perseverança i autoestima, i estar
units però amb diferència.

CONCERT  
A MARTORELL
Vam anar a fer un concert a Martorell en ocasió de l’obertura de l’any 
commemoratiu del quatre-cents aniversari del naixement del P. Joan 
Cererols, Mestre de l’Escolania i fill d’aquella ciutat. Vam visitar el mu-
seu municipal Vicenç Ros, que té una col·lecció de ceràmica catalana 
antiga i també elements de la vida quotidiana d’abans. 

Intercanvi amb el 
Saint John’s Boys’ 
Choir de Minnesota
Vam dinar junts i  vam parlar una estona 
de les coses de cada país. Va ser una molt 
bona experiència.

Concert a  
Agramunt
“Una immersió en la història més 
recent del nostre país”. La visita 
va ser a un refugi subterrani de 
la Guerra Civil sota l’església 
d’Agramunt. Ens van explicar 
que van llançar una bomba i va 
foradar el sostre de l’església.  
Però no va passar res a ningú.



Exposició d’art / L’Art, igual que la música, és 
per compartir-lo. Amb l’Esther, la professora de 
l’assignatura d’Arts, els nois van poder exposar totes
les creacions que havien preparat ells. Per als nois va
ser un projecte molt emocionant, perquè es posava
en evidència tot l’esforç que havien fet per donar cos
a les seves obres.

Intercanvi amb l’Escolania  
de la Catedral d’Oslo
Van visitar la nostra Escolania, i després de Salve els 
vam sentir cantar. Van cantar molt bé! Vam dinar junts, 
i a la la tarda els de 2n d’ESO els van fer una explicació 
del nostre país, Catalunya. I ells van fer el mateix:  
ens van explicar coses d’Oslo i Noruega.  
Finalment, vam cantar plegats a Vespres.

CONCERT A  
GRANOLLERS
Hi vàrem anar per dos motius: pel 10è aniversari de la inauguració de 
l’orgue de St. Esteve, i per commemorar el 80è aniversari del bombar-
deig de Granollers. Vam anar a fer una visita a un refugi antiaeri sota 
una plaça que estava a davant de l’església, i ens van explicar de què 
estava fet, la història, l’arquitectura i moltes coses interessants més. 

Concert a les Coves del Salnitre de Collbató
Va ser la primera vegada en els 700 anys d’història que l’Escolania cantava  
“a dins” de la muntanya… Després de pujar 244 escales, vam poder visitar un 
lloc màgic. Primer vam veure l’audiovisual i després vam visitar la cova, va ser 
molt interessant. Vam fer dos concerts de tres quarts d’hora perquè només hi 
caben 150 persones i hi havia moltes més persones que volien venir. 



Participació en el Festival de 
Música Antiga dels Pirineus,  
en motiu del 400 aniversari  
de Cererols.

GIRA
ALS
PIRINEUS

Dijous vam marxar de Montserrat i 
després d’haver passat el túnel del Cadí 
vam fer una parada a l’hípica de Prats, 
on vam muntar a cavall. Divendres 
vam anar a fer unes activitats al riu 
Segre: ràfting, piraguïsme i rocòdrom. 
Ens ho vam passar molt bé! La visita 
cultural va ser al Palau Episcopal, i ens 
va fer la visita el mateix Arquebisbe 
de la Seu d’Urgell, Joan Enric Vives. 
Era molt bromista i durant la visita 
ens feia riure, també ens va explicar 
coses de quan tenia reunions amb 

ambaixadors o presidents, ens ho vam 
passar molt bé. Al concert a La seu 
d’Urgell  va venir molta gent i ens van 
aplaudir molt. Vam cantar autors del 
segle XVIII, com Cererols, Victoria, 
Palestrina, etc… Dissabte vam visitar 
el Museu Diocesà d’Urgell, on ens 
van ensenyar el Beatus, que explica 
la història de l’Apocalipsi. En acabar 
la visita vam visitar el claustre de la 
Catedral. A la tarda vam anar al camp 
de Golf de St. Marc, a Puigcerdà per 
aprendre els diferents passos del golf. 

Va ser divertit. Al concert hi havia 
molta gent escoltant-nos, tots molt 
interessats, escoltaven la música, que 
era antiga, com si mai no l’haguessin 
sentit. Diumenge va ser l’últim dia de 
la gira pels Pirineus, i vam anar cap al 
Santuari del Miracle. Ens van ensenyar 
tot el monestir amb detall i ens van 
explicar moltes coses, però la que ens 
va sorprendre més és que allà tenen un 
detector de terratrèmols. Tot el concert 
va anar com una seda i va ser molt 
aplaudit, amb gent dreta i tot!



Darrere dels escolans hi ha un gran equip humà:  
professors, educadors i moltes altres persones que vetllen 

perquè sempre estigui tot a punt. Moltes gràcies a tots  
i a totes els qui feu possible que els escolans puguin  

ser transmissors de pau amb el seu cant!

www.escolania.cat 
www.youtube.com/EscolaniaMontserrat 
Twitter: @EscolaniaMont
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