
n. 19

L’e
sc

ol
an

ia
La

 re
vi

st
a 

de

MONTSERRAT 
CURS 2018 / 2019

L’ESCOLANIA VISTA 
PELS ESCOLANS

Totes i cadascuna de les vegades 
que l’Escolania ha cantat ha 
estat una ocasió de creixement 
per als nois, un servei per als 
oients, una oportunitat per 
aprendre i un moment  
musical màgic per gaudir. 

Gira a Alemanya
A principis de juny vam  
anar a Alemanya convidats 
pel 5. Knabenchorfestival de 
la ciutat de Bad Tölz.

Concert a Ivars d’Urgell
Vam visitar l’Estany d’Ivars  
i Vila-sana, i l’antiga masia de 
Cal Sinén, que ara és el seu 
centre d’interpretació.

Music Chef
Els escolans de 1r d’ESO  
organitzen una activitat per 
als altres, i aquest any van  
fer el concurs “Music Chef ”.
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Orquestra de l’Escolania Dia Mundial de les Arts
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L’Escolania



               Són quatre verbs que a l’Escolania sempre es conjuguen alhora,  
i funcionen en qualsevol combinació: l’Escolania és un espai de creixement 
per als escolans, on hi creixen cantant. Cantant també fan un servei a la 
societat com a transmissors de pau i de bellesa. I cantant, creixent i ser-
vint alhora, aprenen cada dia a partir d’allò que fan. I aprendre a partir del 
servei que un fa és una imatge d’allò que tots estem cridats a fer. Cantar a 
l’Escolania és una experiència única, que pot servir per tot allò que des-
prés es faci a la vida. És una sort que els escolans la tinguin de ben petits!               

               El número de La Revista de l’Escolania que teniu a les mans és 
una petita mostra de com hem mirat d’aconseguir tot això al llarg del 
curs 2018-19. Ha estat el curs en el que hem celebrat mig segle de la 
realització de concerts fora de Montserrat: després d’almenys 700 anys 
d’història, el curs 1968-69 es va començar compartint aquest bé cultu-
ral tan estimat per tothom amb moltes persones d’arreu. Des de llavors, 
l’Escolania ha visitat més de 20 països, ha fet més de 500 concerts  
i segueix cantant un parell de cops al dia a Montserrat. Totes i cadas-
cuna de les vegades que l’Escolania ha cantat ha estat una ocasió de 
creixement per als nois, un servei per als oients, una oportunitat per 
aprendre i un moment musical màgic per gaudir. 

               Desitgem que aquestes pàgines us ajudin a conèixer el nostre 
projecte una mica millor, i a endinsar-vos una mica més en la nostra 
missió. Ho podeu complementar visitant els nostres espais virtuals: 
el web, el blog 100peus, el canal Youtube i les diverses xarxes socials. 
A més, també ens podeu escoltar cantant en directe via Internet.  
I si us agrada, no desestimeu la possibilitat de formar part del nostre 
projecte. L’escolania també és vostra!

Créixer, cantar, servir i aprendre. 

P. Efrem de Montellà
Prefecte



Ens visita en  
Tomàs Molina
 Aprofitant que els els escolans de secun-
dària feien un projecte de meteorologia, 
van convidar el Tomàs Molina i ens va fer 
una xerrada a tots plegats. Ens va explicar 
com és la seva feina, com la feia i com la fa. 
Fa molts anys només es podien fer predic-
cions del temps fins a tres dies, perquè els 
càlculs s’havien de fer a mà; però ara, amb 
les noves tecnologies, es poden fer amb 
ordinador i per més dies. Ens va agradar 
molt, sobretot perquè ho feia amb humor!

Concert a Terrassa / El vam fer al Centre Cultural
de Terrassa, a benefici de Prodis (Pro-discapacitats
Fundació Privada Terrassenca). És una entitat que fa
una feina molt bona a Terrassa, i moltes famílies se’n
beneficien. La visita cultural va ser al Museu Nacional
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, que estava
allà al costat. A tothom li va agradar molt visitar-lo,
va ser molt divertit! Dins del concert vam fer la
representació de la llegenda de St. Nicolau, que va 
fer molta gràcia!

CONCERT A 
IVARS D’URGELL 
És el poble natal del Pare Ireneu Segarra, i per això vam fer 
allà el concert de tancament dels actes de commemoració  
del centenari del seu naixement. Vam visitar l’Estany d’Ivars  
i Vila-sana, i l’antiga masia de Cal Sinén, que ara és el seu 
centre d’interpretació. Abans del concert vam anar a veure la 
façana de la casa on havia nascut el pare Ireneu. Al final del 
concert ens va venir a saludar l’Arquebisbe d’Urgell, la vice-
presidenta de la Diputació de Lleida i l’alcaldessa d’Ivars.

Taller sobre el cant Harmònic
Van venir un parell de components del grup vocal MuOM que estan especialitzats en el cant  
difònic, o el que és el mateix, en el cant d’harmònics. Ens van ensenyar a fer harmònics i ens 
van fer una cançó molt peculiar perquè no tenia lletra, només eren sons ajuntats que feien 
aquest so tan curiós. Després de la xerrada van anar a escoltar la Salve i ens van dir que  
havíem cantat molt bé i afinat. Taller de tauletes  

cuneïformes
Aprofitant que tenim ben a la vora 
un museu com el de Montserrat, 
vam visitar el fons de tauletes 
cuneïformes, que tenen una 
antiguitat de milers d’anys,  
i després vam aprendre-les a fer. 
Era una activitat de l’àrea  
de tecnologia.



Xerrada dels Mossos d’Esquadra / Ens van fer
dues xerrades. La de primària era sobre la mobilitat
segura, i la de secundària sobre la navegació segura
per Internet. Els mossos eren molt simpàtics, van
explicar molt bé el tema i vam aprendre moltes
coses. Els estem molt agraïts!

CONCERTS A TREMP  
I BARBASTRE
El de Tremp era organitzat per l’Ajuntament, i el vam fer a l’Espai Cultural La Lira.  
La sala estava plena com un ou i la gent va estar molt contenta. Després del concert  
vam anar a Barbastre a dormir en un alberg, ja que l’endemà teníem el concert allà.

El de Barbastre era en benefici d’una Associació que ajuda als malalts d’Alzheimer de la zona. 
Com a visita cultural, un antic escolà que treballa allà ens va ensenyar les bodegues Enate. Vam 
aprendre com feien el vi, ens van ensenyar els dibuixos fets per artistes com Miró que encarre-
guen per fer les etiquetes. Hi havia molta gent, fins i tot el Sr. Bisbe,  
i tots van estar molt contents que hi anéssim.

Qui canta resa dues vegades. 

St. Agustí

Dibuixos del Francesc Rovira, nova decoració de l’escala
A partir de deu cites sobre la música que havíem triat entre tots, l’il·lustrador Francesc Rovira va fer uns dibuixos molt bonics 
que ara serveixen per il·lustrar l’escala principal de l’Escolania. Us convidem a visitar-los.

Ens visita la Carme Lluveras
La coneguda entrenadora i analista de bàsquet ens va fer una 
xerrada als alumnes de secundària sobre la importància i els va-
lors del bàsquet i la música, i ens vam adonar que són molt simi-
lars entre ells. De petita, amb 6 anys, va estudiar piano i solfeig 
a Barcelona, però com que no tenia talent, es va voler dedicar al 
bàsquet. Després de la xerrada vàrem fer una mica d’entrena-
ment al Poliesportiu, i després de sentir la Salve i el Virolai ens va 
dir: “Almenys canteu millor del que jugueu a bàsquet...”, ens va fer 
molta gràcia! Se’n va anar molt contenta.

La música dóna ànima a l’univers, 
ales a la ment, vol a la imaginació, 
consol a la tristesa, i vida i alegria 
a totes les coses. 

Plató
La música expressa allò que no es pot dir en paraules, 
però tampoc no pot restar en el silenci. 

                                                               Victor Hugo



GIRA PER  
ALEMANYA

A principis de juny vam anar a Alemanya convidats pel 5. 
Knabenchorfestival de la ciutat de Bad Tölz. És un festival 
en el que cada any hi canten els Tölzer Knabenchor, que 
en són els amfitrions, i altres cors infantils convidats. En 

aquesta ocasió van ser els Wiltener Sängerknaben, la Capella 
Vocalis de Reutlingen i nosaltres. Va ser una experiència molt 

enriquidora, perquè ens va permetre escoltar escolanies de 
primer nivell, i conèixer nens d’altres països que fan el mateix 
que nosaltres. Vam completar el viatge anant a fer un concert  
a Nürnberg, a la parròquia de St. Bonifaz, que és la del Firmin,  

el noi alemany que l’any passat va estar un any com a escolà.  
Ens vam alegrar molt de tornar-lo a veure!

Dimarts, dia 28 de maig / Vam aterrar a 
Munich, on ens esperava el P. Joan Vinyeta 
que anava acompanyat del Firmin, el noi 
alemany que va ser escolà tot l’any passat. 
Després de dues hores vam arribar a Nürn-
berg; el paisatge era tot molt verd. Estàvem 
instal·lats a la parròquia de St. Bonifaz, 
on hi vam fer tots els àpats. A la tarda vam 
visitar el castell de la ciutat, que tenia un 
pou del segle XII de 50 metres de profundi-
tat. En una plaça hi havia una font on el P. 
Joan Vinyeta ens va explicar que hi havia 
una anella que si la feies girar tornaries a 
Nürnberg: molts de nosaltres ho vam fer. 
Aquella nit vam dormir a casa de famílies 
alemanyes.

Dimecres, dia 29 de maig / Vam anar a un 
museu que es deia Dokuzentrum on explica-
ven les concentracions que feien allí els mem-
bres del partit nazi abans de la II Guerra 
Mundial. Va ser una visita que ens va ajudar 
a entendre molt bé el que va passar durant 
aquella època. Tots els àpats els van cuinar 
un matrimoni que són valencians però que 
fa 48 anys que viuen a Alemanya, i estava 
tot molt bo! Vam fer el concert a l’església de 
la parròquia de St. Bonifaz. Tot i ser molt 
gran, estava quasi plena del tot. Vam cantar 
la major part de les peces de memòria. Al 
públic li va agradar tant que al final es va 
emocionar i una persona va demanar un 
autògraf al director.

Dijous, dia 30 de maig / Al matí vam 
cantar a la missa de l’Ascensió, que presidia 
el P. Joan Vinyeta. Hi havia molta gent. Tot 
va ser en alemany però en algun moment ens 
ho traduïa al català. Al final vam cantar la 
Salve i el Virolai. Ens vam acomiadar de les 
famílies i de la gent que ens preparava tot 
el que necessitàvem i va ser molt bonic, vam 
cantar el Virolai i molts ens vam emocionar 
a l’hora del comiat. En acabar vam agafar 
l’autocar i vam viatjar durant quatre hores 
cap a Bad Tölz, i vam passar per davant de 
l’Alianz Arena (que és el camp del Bayern 
de Munic) i de la BMW. Al vespre vam sopar 
amb el cor Tölzerknaben, i ens va ser fàcil de 
fer amistats.

Divendres, dia 31 de maig / Després 
d’esmorzar vam anar a fer la prova de so a 
l’església de Mühlfeldkirche, on havíem de 
fer el concert de la tarda. Vam compartir el 
concert amb els Tölzer Knabenchor i els Wil-
tener Sängerknaben, però com que l’església 
era petita i estava plena del tot, cada cor no 
va poder escoltar els altres. A la gent sembla 
que li va agradar molt. Després, per celebrar 
que el concert havia anat bé, tots els cors 
vam anar a fer una pizza feta en un forn de 
llenya. Estava molt bona i molts vam repetir! 

Dissabte, dia 1 de juny / Vam fer dos con-
certs, un al matí i l’altre a la tarda. Al con-
cert del matí també hi van cantar els Tölzer 
Knabenchor i els Wiltener Sängerknaben, i 
amb ells vam cantar un cànon de Mozart a 
quatre veus i a quatre cors: va ser moooooolt 
bonic. A la tarda vam anar a la Kurhaus per 
al concert, i allà vam conèixer els nois de la 
Capella Vocalis de Reutlingen. En el concert 
vam cantar, com tots els dies, els Tölzer Kna-
benchor i nosaltres, però els Wilteners van 
marxar i els van substituir els de la Capella 
Vocalis. Va ser un concert diferent perquè 
tothom va cantar cançons populars del seu 
país. Al final vam cantar dues peces conjun-
tament amb els altres cors.

Diumenge, dia 2 de juny / Al matí vam 
cantar a una missa juntament amb la 
Capella Vocalis, i va durar gairebé dues 
hores. Vam dinar en un restaurant americà 
que hi havia volra el riu, i a la tarda vam 
participar en un campionat de futbol. Vam 
fer dos equips de l’escolania, dos equips de la 
Capella Vocalis, dos de Bad Tölz i dos equips 
dels jugadors infantils de Bad Tölz. Al final 
les coses van quedar així: Capella Vocalis 
primers, Tölz segons, Escolania 1 tercers i Es-
colania 2 quarts. Quan es va acabar tot això 
vam anar cap a l’hotel, vam començar a fer 
les maletes perquè l’endemà ja marxàvem.



Music Chef / És tradicional que els escolans de 1r
d’ESO organitzin una activitat per als altres, i aquest
any van fer el concurs “Music Chef ”: cada setmana
un escolà cuinava un plat per a tothom, i al llarg del
curs vam poder tastar moltes coses i molt bones! 
El jurat ho va tenir difícil...

400 aniversari del compositor Joan Cererols /
monjo de Montserrat i Mestre de l’Escolania: El dia 9
de setembre de 2018 feia exactament quatre-cents
anys que aquest cèlebre compositor i antic escolà
havia estat batejat a Martorell. Li hem d’agraïr les
magnífiques composicions que encara cantem d’ell. 
Per ajudar-nos a conèixer-lo millor, la musicòloga 
Aura Porta va fer una petita conferència per explicar
-nos les coses més importants de la seva vida.

CONCERT A SANT  
BOI DE LLOBREGAT
El mossèn ens va explicar la història de Sant Boi, i qui era Rafael Casanova. 
També vam visitar les termes romanes i allà ens van explicar algunes coses 
de la vida dels romans, com ara que eren molt bons constructors i que es 
rentaven amb oli perquè els semblava que era millor... El concert va anar 
molt bé, i ens van donar un obsequi de vidre per cada escolà.

Intercanvi amb les escolanies  
de Mallorca i Menorca 
Aquest curs hem fet intercanvi amb dues escolanies de les Illes:  
els Blauets de Mallorca, i l’Escolania de Ciutadella. Les dues trobades 
van ser molt boniques, i ens va agradar molt sentir com cantaven.  
Esperem poder-los tornar la visita en el futur!

Concert a Cambrils
Vam cantar a Cambrils en motiu del 150è 
aniversari del naixement del Cardenal Vi-
dal i Barraquer, perquè és la seva vila natal. 
Per a què el conegueu una mica més, va ser 
bisbe de Solsona, arquebisbe de Tarragona 
i cardenal. Va ser una persona comprome-
sa, que durant la guerra es va haver d’exi-
liar a Itàlia. Però arran de l’ocupació nazi 
es va refugiar a Suïssa i allà és on va morir. 
Aquell concert va ser el primer dels esco-
lans de cinquè amb tot el Cor. Va anar molt  
bé i va ser una bona experiència per a tots!



Entrevista a Llorenç Castelló / el nostre
director. Ens va explicar que quan era petit no tenia
cap interès d’entrar a l’Escolania, però un antic
escolà del seu barri que es deia Pere Pagès va saber
que tenia bona veu. El van portar a fer les proves i
després va entrar! La seva vocació per la música va
començar a l’Escolania, on va començar a dir que
ell volia ser director. I ara ha arribat a ser el
Director del Cor! Ens va dir que l’Escolania ha existit
des del segle XIV, i espera que continuï existint
durant molts anys, encara que calgui adaptar-se a
la societat de cada moment i a les noves tecnologies.

Concert a Monistrol de Montserrat
Com que era tan a prop, només vam haver d’agafar el cremallera per arribar-hi. 
Allà vam visitar precisament el Museu del Cremallera i les maquetes que havien 
construït els Amics del Cremallera, una associació que va fer que el cremallera 
tornés a funcionar després de ser tancat. Ens van explicar l’accident que va pas-
sar el dia de Sant Jaume de 1953, i el gosset guardabarreres i la seva història, que 
era únic al món. La visita ens va agradar molt i fins i tot ens van donar a cadascun 
de nosaltres una rèplica de l’antic bitllet del cremallera. El concert va ser a l’espai 
Joan Carles Amat, i va ser molt emotiu per a la gent coneguda que hi havia, que 
van aplaudir molt.

CONCERT  
A BLANES
El vam fer en motiu dels 700 anys de la fundació de la Parròquia de Santa 
Maria de Blanes. Quan vam arribar, vam anar a passejar pel passeig marí-
tim, on hi havia un guia que ens anava explicant coses del que havia passat 
en aquells llocs. Seguidament vam anar a sopar a un restaurant, el menjar 
era boníssim! I ja que al concert hi van assistir el president Quim Torra i el 
Bisbe de Girona, ens van saludar i seguidament ens vam fer una foto.

Concert a Sant Hipòlit de Voltregà
Abans d’arribar-hi vam parar per fer una visita cultural al Museu del Coure de La 
Farga, una empresa metal·lúrgica que fabrica i comercialitza productes de coure. 
Ens van explicar totes les maneres de fer coure i els seus aliatges, i de quina ma-
nera s’ha utilitzat el coure al llarg de la història. Al concert hi va venir molta gent, 
van estar molt contents, i ens van aplaudir molt!



Ball del gegantó / Cinc anys després del bateig
del Nicolau, el nostre gegantó, vam tornar a repetir
el ball que havia servit per estrenar-lo. Els escolans
de vent van tocar la música que està plena de temes
montserratins, i els de corda van fer el ball davant de
totes les famílies. El Nicolau està present en les festes
més importants de l’any.

Participació setmana Santa / Com cada any,
són dies molt intensos però també molt bonics. 
El repertori d’aquells dies és molt especial, i es nota
que els pelegrins l’esperen amb ganes.

CONCERT A SANT VICENÇ  
DE SARRIÀ (BARCELONA)
El barri barceloní de Sarrià va ser l’últim poble en unir-se a Barcelona. Com 
que el concert era en benefici del nou orgue que estan construint als tallers 
Blancafort de Collbató, la visita cultural la vam fer allà, a mig camí. L’orgue 
estava gairebé acabat, i als organistes ens el van deixar provar. A la mitja part 
del concert l’orguener Albert Blancafort va explicar com estava l’orgue, i van 
sortejar una mona de xocolata amb forma d’orgue feta per la pastisseria Foix 
de Sarrià, una de les més prestigioses de Barcelona. El concert va ser tot un 
èxit. La gent va aplaudir molt i ens van obsequiar amb uns tubs de l’orgue 
molt dolços, que en un berenar ens els vam menjar.

Castanyada
Els pares dels escolans organit-
zen cada any aquesta festa, amb el 
corresponent concurs de panellets 
i activitats divertides per a tothom. 
Aquest curs hi va haver la presència 
d’unes castanyeres molt divertides! 
Un any més, ens hi vam llepar els dits!

Concert a Sant 
Joan de Vilatorrada
El concert era per celebrar els 100 
anys d’una entitat del poble que 
ajuda a fer activitats xules, la So-
cietat Coral i Cultural La Verbena. 
L’església era molt moderna, la 
gent d’allà era molt amable i li va 
agradar molt tot el que vam cantar, 
especialment la llegenda de Sant 
Nicolau. Per cert, en aquest concert 
vam estrenar unes cantimplores 
que ens va regalar Sant Nicolau. 
Així l’escolania també té cura del  
medi ambient!



L’Escolania no només són els escolans, sinó també tots  
els professors i educadors que els ajuden a créixer.  

Els estem agraïts a tots!

www.escolania.cat 
www.youtube.com/EscolaniaMontserrat 
Twitter: @EscolaniaMont 
Instagram: escolania_montserrat 
I també, escolteu-nos cada dia en  
directe a www.montserratcomunicació.cat
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Viatge a Anglaterra A l’Escolania es fan grans amics
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Sortida a Manresa Jocs a l’Escolania
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