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L’ESCOLANIA VISTA 
PELS ESCOLANS

Gira a Moscou i Oslo
Abans de la pandèmia vam 
tenir l’oportunitat de com-
partir la  nostra música amb 
persones de terres llunyanes.

El nostre dia a dia
A banda de l’activitat lectiva
i del Cor, el dia a dia de sem-
pre ens porta un munt d’opor-
tunitats per passar-nos-ho bé.

El confimanent
Una tercera part del curs la 
vam haver de passar confinats, 
però això no ens va impedir  
de continuar aprenent.

Tots els qui formem part de la 
gran família de l’Escolania estem 
contents i orgullosos del que fem, 
i aquest temps de crisi no ha 
servit sinó per refermar-nos  
en les nostres conviccions,  
i adonar-nos que estem fent un 
gran servei a moltes persones
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Visita a l’aeroport d’Andorra - La Seu d’Urgell Matí de Ràfting al Parc Olímpic del Segre
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Concert a la Catedral de Tortosa



Segons coincideixen tots els historiadors, l’Escolania porta més de 
set-cents anys cantant a Montserrat i formant els nois que l’han integrat 
en cada moment. Han estat set segles plens de bones experiències i d’un 
servei innegable als pelegrins i al Santuari. Però ben segur també que du-
rant aquest llarg període no han faltat les dificultats, i en cada època l’Es-
colania s’ha hagut d’adaptar a les que li ha tocat de viure.

En els temps moderns, però, des del tall de tres anys que va provo-
car la Guerra Civil Espanyola entre 1936 i 1939, no es recordava cap inte-
rrupció significativa de l’activitat per causes externes. Per això, el confina-
ment per causa del Coronavirus ha estat el fet que més ha captat l’atenció 
en el curs 2019-20. Però tot i ser un tall de cinc mesos de l’activitat normal, 
no podem considerar que fossin uns mesos d’interrupció en sentit estricte. 

El dia 13 de març de 2020, com va passar a totes les escoles i tota 
la població, l’Escolania va veure interrompuda la seva activitat habitual. 
Els nois van haver-se de confinar a les seves cases fins que la pandèmia va 
remetre. I gràcies als mitjans de comunicació actuals, l’Escolania va poder 
continuar l’activitat lectiva a distància i, en un cert grau, també la coral. 
L’enregistrament del vídeo del Nigra Sum que es va presentar el dia de la 
Mare de Déu de Montserrat va ser la part més visible de tot el que vam fer. 
Però gràcies a l’esforç de tots, escolans, famílies, professors i educadors, els 
nois van estar tot aquell temps aprenent d’altres maneres i, sobretot,  
van aprendre a valorar el que tenim normalment. 

Abans del confinament, però, havíem pogut fer dues terceres parts 
del curs en condicions normals, i van ser uns mesos molt intensos i ben 
aprofitats: concerts per Catalunya, activitat lectiva de qualitat, i sobretot 
la gira per Moscou i Oslo, a la qual vam ser convidats pel bon record que 
l’Escolania va deixar quan hi vam ser fa uns anys.

Tots els qui formem part de la gran família de l’Escolania 
estem contents i orgullosos del que fem, i aquest temps de crisi no 
ha servit sinó per refermar-nos en les nostres conviccions, i ado-
nar-nos que estem fent un gran servei a moltes persones: els qui 
s’acosten a Montserrat, els que ens segueixen a distància, i els qui 
formem part de la Institució en cada moment. Hem pogut compro-
var un cop més que, com va dir Jesús, “fa més feliç donar que rebre”!

Un any ben especial. 

P. Efrem de Montellà
Prefecte



Intercanvis amb altres escolanies / Són molts
els cors infantils que tenen interès per visitar-nos 
i aprendre de la nostra activitat, i també a nosaltres
ens agrada molt conèixer altres infants que canten.
Aquest any hem estat amfitrions de la Maîtrise de
Bouches de Rhône i del Palestrina Choir de Dublín,
que fa un parell d’anys ens havien acollit en el nostre
viatge per Irlanda. Van ser dues experiències molt
riques, vam aprendre els uns dels altres, vam compartir
bons moments de convivència, i vam practicar l’anglès!

CAMPIONATS  
D’ESTIU
L’Escolania ja comença la seva activitat a finals 
d’agost, per tal de poder cantar a Montserrat quan 
encara hi ha molts visitants que són de vacances. 
Les primeres setmanes serveixen per recuperar la 
forma i per preparar la temporada, però també per 
passar-nos-ho bé i retrobar els amics. Una de les 
activitats més típiques són els campionats que els 
escolans més grans organitzen per la resta del grup.

La nostra missió principal  
és cantar a Montserrat
Si bé és cert que ens agrada molt aprendre i poder compartir la música amb moltes 
persones d’altres llocs, no és menys cert que la nostra Missió principal és la de 
cantar a Montserrat, cosa que fem gairebé 500 vegades cada curs. Per això un dels 
moments més importants en la trajectòria d’un escolà és el primer cop que es canta 
al Cor. Aquí podeu veure imatges del primer dia que els escolans més petits van 
cantar la Salve del migdia, poc abans del confinament.

Visita dels escriptors 
Virgínia Palomo  
i Jaume Copons
Tots sabem com n’és d’important la lectura, 
i per això des de l’Escola mirem de fomen-
tar aquest hàbit entre els escolans. I sem-
pre és un moment fort quan ens ve a visi-
tar un escriptor i ens apropa una mica més 
el seu ofici... o més aviat hauríem de dir la 
seva vocació? Els escolans van aprofitar 
molt bé la visita d’aquests dos autors, al-
guns llibres dels quals havien llegit prèvia-
ment. És un exemple del treball que mirem 
de fer amb els nois, i dels nous horitzons 
que mirem d’ajudar-los a descobrir.



Concert a Tortosa / En motiu del 40è aniversari
de la Fundació de l’Agrupació de Confraries de
Setmana Santa de Tortosa, des d’aquella població ens
van demanar que cantéssim un concert. La Catedral
és impressionant, i també la seva acústica. Es va
omplir de gom a gom i l’acollida de les persones
que ens van rebre va ser excel·lent. Val la pena fer 
el viatge per conèixer aquelles terres!

CONCERT A BORD DEL 
CREUER VIKING STAR,  
DE LA COMPANYIA  
VIKING CRUISES.
Els creueristes d’aquesta companyia sempre tenen molt d’interès en conèixer el 
millor de la cultura dels ports que visiten, i per això de tant en tant ens demanen 
que els anem a fer un concert a bord del vaixell, aprofitant que fan escala a Barcelo-
na. Abans de fer el concert, que va tenir molt bona acollida, ens va rebre el Capità i 
ens va explicar com funciona el vaixell i moltes coses que no ens hauríem imaginat. 
Va ser molt instructiu! I a més, ens va fer gràcia saber que durant aquelles hores era 
com si haguéssim estat a Noruega, que és el país al qual pertany el vaixell.

El nostre dia a dia
A banda de cantar molt i estudiar molt, 
a l’Escolania els escolans també hi fan 
vida, i un dels moments més importants 
és el dels àpats. Aprendre a menjar de 
tot, i tenir una conversa quan estem a 
taula és una de les coses que els nois 
també poden aprendre en la seva estada. 
I ho fan amb l’ajuda dels volunteers 
americans que cada any venen des del 
monestir i Universitat de St. John’s a 
Minnesota, en virtut del conveni que 
amb ells tenim establert. Una ocasió més 
per practicar l’anglès!

Concert a Cervera  
i visita cultural
El mes de febrer vam visitar aquella ciutat, on hi vam fer 
un concert per celebrar els 50 anys de la Coral Infantil 
“Nova Cervera”. Vam fer una visita guiada pels diversos 
carrers, que ha estat testimoni directe de molts episodis 
històrics del país que ja coneixíem per les classes d’his-
tòria. I des d’un punt de vista més actual també ens va 
agradar veure les sales del Consell Comarcal dedicades als 
germans Márquez, que han convertit en internacional la 
seva vila natal.



GIRA A 
MOSCOU...

Visita al Kremlin / Totes les ciutats de Rússia van començar amb 
un Kremlin, que vol dir una ciutadella o nucli antic. Però com que a 
l’època antiga tot es construïa de fusta, els edificis actuals són els que 
han substituït el que fa uns segles eren carrers estrets i laberíntics.

Petit tast de gastronomia russa / Viatjar també ens dona l’opor-
tunitat de tastar nous menjars, i altres maneres de cuinar-los. Aquí 
ens podeu veure degustant un típic menú moscovita, que anava molt  
bé per refer-se del fred!

Compartint concert amb un cor rus / Al final de la primera 
part va fer una petita intervenció el cor rus “Yunost“ (Joventut) del 
conjunt de V. S. Loktev. En els seus moviments, estil i vestuari, es veia 
perfectament una altra manera de fer i ens va enriquir. I també va 
ser molt ben acollit el cant comú que vam fer amb ells.

Visitant la ciutat / Malgrat tot, la neu va fer la seva aparició, i en 
vam poder tocar una mica… Aquí ens podeu veure al davant de la 
Catedral ortodoxa del Crist Salvador, on hi vam cantar una Salve 
Regina com a pregària. 

Els efectes de l’escalfament global / Sembla ser que el canvi climà-
tic també va arribant a Moscou, i en una època en què els carrers 
deurien estar plens de neu, ara estaven nets… Tanmateix, el fred era 
molt més viu que el que experimentem nosaltres aquí.

Visita al Metro de Moscou / L’època del comunisme va voler que el 
Metro fos el Palau dels treballadors… i ho van aconseguir! Vam poder 
viatjar per les principals estacions de metro que estan molt  
ben decorades, i la visita valia la pena!

L’any 2013, quan cap dels escolans actuals encara no cantava al 
Cor, l’Escolania va participar en un Festival organitzat per l’Església 
Ortodoxa a Moscou. Cada any solen convidar un cor infantil 
diferent, i per celebrar el 10è aniversari del festival van convidar de 
nou el Cor que més els havia agradat durant aquest període. Tot un 
honor, però també tota una responsabilitat!



Les anècdotes de la història / El Kremlin està ple d’història i d’anècdotes, que vam anar coneixent amb detall. Un dels elements més típics 
és aquesta campana que havia de ser la més gran del món, però no va poder arribar a sonar mai perquè es va trencar pel seu propi pes.  
És significatiu, però, que l’hagin volgut conservar!

Ens resguardem del fred! / També vam aprendre alguns costums moscovites interessants, com que és imprescindible abrigar-se bé  
abans de sortir al carrer, per poder-te endur amb tu tota la calor possible. La cultura popular també és molt instructiva!

Concert a Moscou / La sala de concerts “Dom Musike” és l’auditori més gran i important de la ciutat, i va ser el lloc que va acollir el nostre 
concert. La nostra música hi va tenir molt bona acollida i la sala es va omplir per escoltar-nos.

Visita a la galeria Tretiakov / La galeria Tretiakov és el museu d’art més important de Moscou. Aquest col·leccionista va donar la seva 
col·lecció a la ciutat amb la condició que sempre fos accessible gratuïtament a tothom, i de seguida es va convertir en un lloc molt popular on 
tothom podia sensibilitzar-se a través de l’art. A nosaltres ens hi va ajudar una visita guiada molt interessant.



... I A  
OSLO

Bones vistes al mar / Viatjar a diferents latituds ens permet  
observar la natura des d’altres punts de vista. El dia a Oslo era  
molt més curt, i es pot observar la posta del sol molt aviat a la tarda.

Una prova de so ben especial! / Durant la visita cultural al teatre 
de l’òpera ens van deixar provar l’acústica, i vam cantar una Salve  
a capella. Feia impressió imaginar-se com deu ser tot ple de públic!

Intercanvi cultural amb els nostres amfitrions / Al final del dia 
vam fer un sopar conjunt amb els nois i les famílies de l’Escolania de 
la catedral d’Oslo. I l’àpat es va acabar amb una mostra de la seva 
música i cultura popular: ens van ensenyar a ballar les seves danses 
més típiques, i va ser una estona molt amena i divertida.

Cantem conjuntament amb l’Escolania de la Catedral d’Oslo 
/ Vam compartir la meitat del concert amb els nostres amfitrions, 
i com sempre que tenim aquesta oportunitat va ser una ocasió per 
aprendre dels altres, i per intercanviar experiències. Va ser molt 
bonic poder cantar un parell de peces amb ells.

Participació en la litúrgia luterana / L’Escolania va participar 
en l’ofici religiós del diumenge a la Catedral luterana d’Oslo, un  
edifici molt lluminós. L’Escolania de la catedral ens va cedir el  
seu lloc per l’excepcionalitat del moment.

Visita cultural al teatre de l’Òpera d’Oslo / És un edifici molt am-
ple i lluminós, elegant i modern, i des de dins hi havia unes magnífi-
ques vistes al mar i al port, una obra d’arquitectura i enginyeria molt 
destacada que ja ens hagués agradat sense visitar-la. Però saber-ne el 
funcionament intern i l’organització era tota una experiència!

La segona part del viatge va ser un intercanvi amb l’escolania de 
la catedral luterana d’Oslo. Amb aquest havíem fet un intercanvi a 
Montserrat feia un parell de cursos, i per aquest cop van ser ells qui 
ens van acollir a casa seva.



Un record per a la història /  … i naturalment, qualsevol viatge demana ser immortalitzat d’alguna manera! Sempre ens queda una estona 
per conèixer món i deixar-ne constància. 

Visita al Museu d’Història Nacional / Va ser molt interessant veure com expliquen els diferents períodes històrics des de la seva  
perspectiva. I va ser molt interessant també una exposició temporal sobre els Vikings. Cada lloc que visitem és una oportunitat per  
conèixer una nova cultura.

Un viatge és una ocasió per conviure més intensament / Qualsevol viatge és una nova ocasió de conviure més estretament amb els  
companys, i per fer nous amics...

Concert a la Trefoldighetskirken / El públic noruec va seguir amb atenció tot el concert. Ens van venir a escoltar moltes persones  
afincades a la ciutat però relacionades amb Catalunya, i també persones noruegues que coneixien de nom l’Escolania. El caràcter dels  
diferents pobles es pot conèixer a través de la manera d’aplaudir i d’escoltar, i vam tenir la sensació que el concert els agradava molt.



Concerts a Tàrrega i Arenys de Munt / Si
sempre ens agrada poder fer concerts per Catalunya
i acostar la música de Montserrat a moltes persones,
encara ens fa més goig quan podem cantar a la
població d’algun dels nostres escolans. És el que ens
va passar amb aquests dos concerts. I per mantenir
la tradició, vam fer com sempre unes visites
culturals ben interessants, aquest cop relacionades
amb l’activitat artística i culinària (a l’obrador de la
pastisseria “La Lyonesa” i al taller del gravador de
vidres Artigas a Arenys de Munt) i l’activitat industrial
(la planta envasadora de la marca Borges a Tàrrega). 

CONCERT AL 
PALAU DE LA MÚSICA
Aquest curs vam tenir la sort de començar la temporada de concerts amb un concert ben 
especial: al Palau de la Música i amb l’Orquestra de Cadaqués, sota la direcció del mestre Jaime 
Martín. Vam cantar “El somni d’una nit d’estiu” de Mendelssohn i dos Responsoris de Setmana 
Santa del P. Narcís Casanovas. Va ser una experiència molt enriquidora, i també ens va agradar 
molt la resta del concert que no cantàvem. Poc després d’aquest concert l’Orquestra va anun-
ciar un període sabàtic de reflexió; ens va fer impressió saber que havíem estat un dels seus 
darrers col·laboradors. 

Aprendre més  
enllà dels llibres
Com diu un vell adagi: “M’ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig veure 
i ho vaig entendre; ho vaig fer i ho vaig aprendre“. Per això, a l’Escola procu-
rem no només aprendre a partir d’explicacions i conceptes teòrics, sinó 
també a partir de l’experimentació. De tots els tallers que vam fer, en volem 
destacar tres: el de Degustació de Formatges dins l’assignatura de Science 
on vam estudiar la conservació dels aliments. El taller de sabons casolans i 
la visita al Parc Ambiental de Bufalvent que vam fer conjuntament amb el 
Camp d’Aprenentatge del Bages dins del projecte “Què en fem, dels nostres 
residus?” que ens han permès prendre consciència de l’impacte del nostre 
consum quotidià.  I els diversos tallers de cuina en anglès, on a banda de 
practicar la llengua, després podem degustar allò que hem cuinat.

Visita al camp del Barça
Al voltant de la festa de St. Nicolau sempre acostumem a fer una excursió amb visites 
culturals. Aquest any al matí vam visitar el CRAM (Centre de Recuperació d’Animals 
Marins), aprofitant que a l’Escola estudiàvem el Mar com a eix temàtic. Va ser una oca-
sió per veure de primera mà molts conceptes que havíem estudiat a classe, i ens va ad-
mirar la gran tasca que fan amb els animals marins. A la tarda vam visitar el Camp Nou 
i el Museu del Barça, i per sorpresa nostra, ens va rebre el Sr. Josep Maria Bartomeu, el 
President en persona! Va ser un moment molt cordial, que vam viure amb gran emoció.



Com que el curs es va acabar abans que el 
confinament, per poder tancar les activitats 
lectives vam fer un acte de cloenda del curs per 
videoconferència. Aquest mitjà et donava realment 
la sensació de ser amb els altres, i va ser un moment 
bonic de retrobada. Es van exposar en forma de vídeo 
els moments més destacats del curs, i al final vam fer 
un concurs a través del Kahoot. A veure qui sap més
coses sobre Montserrat!

Vídeo del “Nigra Sum”CONFINAMENT  
PER CAUSA DE  
LA PANDÈMIA

El dia 27 d’abril, Festa de la Mare de Déu de Montserrat, en un moment en què no es podia 
circular pel país, els escolans van apropar Montserrat a milers de llars i residències que van 
acollir molt bé aquesta iniciativa. La música que Pau Casals havia dedicat a l’Escolania en un 
temps de dificultats, la posguerra, va servir un cop més per animar i encoratjar moltes persones.

Encara que només fos durant el 3r trimestre, 
el confinament va ser potser l’experiència que 
més va marcar l’any. Van ser uns mesos durs, 
però també van tenir moments molt bonics i en 
els que els escolans van continuar aprenent de 
moltes maneres. Vegem-ne unes quantes: 



Activitats lectives durant  
el confinament
La pissarra i el paper van quedar substituïts  
per les càmeres, tauletes i ordinadors, per poder 
fer totes les activitats lectives des de les cases.  
Un dels treballs que vam fer va ser el concurs  
literari de St. Jordi.

Retrobada al juliol, i cloenda de curs / Per
sort, les coses van millorar i al juliol vam poder
reagrupar l’Escolania durant quatre dies, que ens van
servir de retrobada i de comiat. Encara que fos amb
l’ús de pantalles, l’Escolania tornava a cantar de nou!

Viatge dels escolans més 
grans al Pirineu
És tradició que els escolans que acaben l’estada amb nosaltres facin un 
viatge, que aquests darrers anys ha estat a Anglaterra. Però per raons 
òbvies, aquest any no s’hi podia anar. Però com que les activitats i els casals 
d’estiu començaven a estar permesos, vam treure molt de partit a uns dies 
pel pirineu: Ràfting, muntanya, visites a La Seu d’Urgell, Puigcerdà i Ando-
rra, i fins i tot vam fer una col·laboració musical a la Parròquia de St. Julià 
de Lòria, on vam admirar els mosaics de Rupnik. 



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 
youtube.com/EscolaniaMontserrat 
Blog 100peus: 100peus.blogspot.com 
Twitter: @EscolaniaMont 
Instagram: escolania_montserrat 
Facebook: https: facebook.com/EscolaniaMont 
I també, escolteu-nos cada dia en  
directe a www.montserratcomunicació.cat
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Visita cultural a la Catedral de La Seu d’Urgell
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Excursió per la vall de Rialb (Andorra) Capbussada al riu Valira
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L’Escola Retrobada dels escolans més grans després del confinament
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