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Oberts al món
Com heu vist a la portada, aquest darrer curs ens ha visitat una escolania de
Corea del Sud i hem compartit amb ells a Montserrat. Sovint rebem visites de
gent d’arreu del món que venen per conèixer l’Escolania: n’han sentit a parlar,
o han vist els nostres vídeos, i volen conèixer el nostre projecte educatiu o fer
algun tipus d’intercanvi. Això és enriquidor per als qui ens visiten i també per
als escolans. És un aspecte de l’Escolania poc conegut: el fet que ens visitin
expressament de qualsevol lloc del món. Intentem trobar la mesura justa, però
creiem que és molt interessant compartir amb persones d’altres indrets.
En aquesta pàgina podeu veure també una foto de l’intercanvi amb l’escola
CINTRA del barri del Raval de Barcelona, que cada any fan els escolans grans.
És una experiència que ens acosta a un context molt diferent del de l’Escolania, i ens fa créixer als uns i als altres. Ens fa obrir a una realitat que tenim molt
a prop, i que no hem d’ignorar.
En aquest número trobareu unes quantes pàgines dedicades a l’espectacular gira que vam fer
als Estats Units. Quan viatgem, exportem la nostra música i la nostra cultura. I al mateix temps,
aprenem moltes coses dels països on anem. Per això les gires tenen molt de sentit a l’Escolania:
són una oportunitat i una responsabilitat. Una oportunitat perquè podem conèixer moltes realitats diferents a la nostra, i una responsabilitat perquè representem l’Escolania, Montserrat i el
nostre país.
En algunes fotos veureu els dos nois americans que hem tingut aquest darrer curs vivint amb nosaltres, ajudant-nos en la pràctica de l’anglès i en molts altres aspectes del dia a dia. És un projecte
que ja té uns quants anys de recorregut, i n’estem molt contents.
També continuem rebent milers de visites que entren literalment de tot el món al nostre canal
oficial a YouTube. Aquesta presència a la xarxa ens ha donat a conèixer a persones de l’àmbit
musical de tots els continents.
Si mireu la pàgina dedicada als antics escolans, veureu que l’activitat que els oferim en relació a
altres països també continua. Els darrers anys alguns antics escolans joves han anat d’intercanvi
a Austràlia, a fer un voluntariat a Filipines, una estada als Estats Units, etc.
I una darrera experiència ben bonica ha estat compartir col·loquis amb els nois de Secundària
a partir de reportatges que hem vist sobre realitats d’arreu, i constatar el seu gran interès per
descobrir què passa al món i per què.
Visites de coreans, gira als Estats Units, intercanvi amb una escola del Raval, monitors americans,
vídeos a internet, antics escolans viatgers, col·loquis i xerrades per obrir els ulls al món. No són
casualitats desconnexes, sinó el fruit d’una voluntat convençuda d’obrir-nos al món.
L’Escolania està ben arrelada al país, però el seu projecte depassa fronteres
i està obert al món. Que per molts anys!
P. Sergi d’Assís
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Curs 2016-2017

L’equip general d’educadors,
professors i personal
d’administració fem una
trobada cada inici de curs.
Aquest any vam rebre la xerrada
“Neurociència, educació i
música: una relació necessària i
motivadora” per part de David
Bueno, Doctor en Biologia

3

Gira a Estats Units 2017
Aquest curs vam tornar a Estats Units per segona vegada en la història de l’Escolania. I en aquesta
ocasió, vam viatjar a les dues costes!!! Vam començar per Nova Jersey, després Nova York, i vam
continuar per Washington DC. Després vam volar fins a Califòrnia, amb concerts a San Francisco
i Los Angeles. Una experiència inoblidable per a tots!!!

Nova Jersey
A l’estat de Nova Jersey vam ser
acollits pel Children’s Chorus of
Sussex County. Ens van acollir
molt bé, i vam passar tot un dia
junts fent jocs, una barbacoa,
una excursió i el concert

Concert a l’església de Newton. Al final del concert, vam
cantar “El Cant dels Ocells” amb el Children’s Chorus of
Sussex County. Va ser un bon començament de la gira

Vam anar a visitar l’oficina del
FCBarcelona a Nova York, i ens
van regalar una samarreta a tots

Nova York
Anant amb ferri cap a
l’Estàtua de la Llibertat

Vista dels gratacels des del Top
of the Rock, al Rockefeller Center

Vista de Manhattan
Vam anar fins al Memorial 9/11, al
lloc on hi havia les Torres Bessones
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Nova York

A Times Square

Actuació al “The Cloisters”, que pertany al
MET (Metropolitan Museum of Art, New York)

Concert a Saint Patrick’s Cathedral,
on vam ser presentats com un dels
millors cors del món

A cada concert presentàvem què és
l’Escolania, Montserrat i Catalunya
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Washington DC

Vam cantar a la Missa de
la Basílica del Santuari
Nacional dels Estats
Units, un lloc immens i
amb molta gent

Visita al Air and Space Museum,
dedicat a la història de l’aviació
i dels coets que van a l’espai
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Vam fer un concert a
la Holy Trinity Church,
l’església del barri de
Georgetown on el
president JFKennedy
sovint anava a Missa

Visita a Mount Vernon, la casa de
camp de George Washington, el primer
president dels Estats Units. Era un lloc
molt bonic, al costat del riu Potomac

Davant el Capitoli dels
Estats Units, a Washington

Al Kennedy Center vam cantar
en el festival commemoratiu
dels 100 anys del President
Kennedy. Vam interpretar “El
Cant dels Ocells” i vam estrenar
“L’Ametller” de Bernat Vivancos”.
La gent ens va aplaudir molt!

La Sra. Marta Casals, vídua de Pau
Casals, ens va venir a escoltar al concert
del Kennedy Center i ens va felicitar pel
bon moment que viu l’Escolania i per
com està sonant el Cor
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Al Golden Gate Bridge,
de San Francisco

Califòrnia

Concert a Grace Cathedral,
de San Francisco
Visita al Computer
History Museum

Una de les visites
més interessants
de tota la gira
va ser a la presó
d’Alcatraz. Ara ja
no hi ha presos,
però ens van
explicar tota la
història d’aquest
lloc. Per arribarhi, vam anar-hi
amb ferri perquè
està en una illa
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Concert al comtat de Los Angeles, a
Pasadena Presbyterian Church. Ens va
acollir Los Angeles Children’s Chorus. Va
ser el nostre últim concert als Estats Units

Portugal
Amb motiu del Centenari del Santuari de Fàtima, ens van convidar a fer aquest viatge a Portugal. Vam fer dos concerts: un nosaltres sols, i l’altre el vam compartir amb altres cors de
Portugal.
Vam cantar a la Missa del
Santuari amb altres cors,
davant de milers de persones

Ens van portar a Nazaré, un poble de la costa on hi ha unes onades
gegants de tant en tant. El dia que hi vam anar el mar estava molt tranquil

El primer dia vam visitar Lisboa.
Aquí estem a la Torre de Belém

Concert a la Basílica del Santuari

Al Santuari de Fàtima
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Rèquiem de Mozart
Aquest curs hem fet una producció del Rèquiem de W.A.Mozart amb l’ONCA (l’Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra), amb la Capella de Música de Montserrat i solistes. Vam fer concerts al Palau de la
Música, a l’auditori de Sant Cugat, també a Andorra, i el Concert de Rams a Montserrat. Ha estat una
bona experiència!

Davant de Caldea
Visita a la Casa de la Vall,
on ens va venir a saludar el
Síndic General d’Andorra

Ens van convidar a passar un matí a
Caldea, i ens ho vam passar molt bé
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Exposició Oral – La Maleta de la Sal – Català –
Audicions d’instrument – Arts – Conjunt de Cambra – 100peus – Excursió – Violí – Social Studies
– Laboratori – Trompeta – Taller de la Creu Roja
– Visita de l’escriptor Oriol Vergés – Llenguatge
Musical – Treball de síntesi sobre Estats Units –
Visita a la Culla – Projecte telemàtic “El nostre
Montserrat” – Flauta Travessera – History – Concurs Composiquem – Orquestra – Socials – Taller
de Blues – Laboratori – Piano – Plàstica – Audició
de música tradicional japonesa – Orgue – Taller
de moviment – Religió – Castellà – Educació Física

La vida de l’escola
– Proves d’Accés al Grau Professional - Cuina en
anglès – Competències Bàsiques – Contrabaix –
Science – Concurs Fem Matemàtiques – Violoncel
– Excursió amb un biòleg del Parc Natural – Projecte telemàtic “Comarques” – Videoconferència
– Clarinet – iPads – Biblioteca – Proves “Cangur”
– Oboè – Percussió corporal – Fagot – Anglès –
Tutoria – Visita a un molí d’oli – Xerrada sobre
les persones refugiades – Treball interdisciplinari –
Dictat de música – Medi – Matemàtiques – Concert
de professors – Naturals – Conjunt instumental
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Hort
Aquest curs, el Tanner (un noi americà que ha viscut amb nosaltres perquè puguem practicar l’anglès)
ens ha ajudat a fer créixer l’hort. I després ens hem menjat el que hem collit.

Cuina en anglès
Amb l’Esther, la nostra
professora d’anglès, hem
fet un taller de cuina en
anglès. I el Thomas (l’altre noi americà que ha
viscut amb nosaltres
aquest curs) ens hi ha
ajudat.
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Nou disc
Ha sortit un nou CD de l’Escolania, titulat “Salve Regina”. Amb
motiu dels 100 anys del naixement del P. Ireneu Segarra, que
va ser director de l’Escolania
durant 45 anys, hem enregistrat un disc amb obra seva.

Intercanvi a Anglaterra
Des de fa anys és tradicional que els escolans grans facin un intercanvi amb nois de Londres.

Amb el Mr. Bean!

A veure si
endevineu
quin escolà
està trucant!
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Activitats
A l’Escolania fem un munt d’activitats diferents. Aquí en teniu una mostra d’aquest curs.

Taller que ens va
fer la Creu Roja

Els escolans de 4t visiten
l’hort de la Culla

Taller de moviment

Visita a la sala de màquines
del creuer Viking Sea

Jugant amb el Thomas i el Tanner

De tant en tant
fem alguna sortida
per la muntanya

A la piscina de Monistrol

Cada curs els escolans grans
organitzen una gimcana
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Vam fer un taller sobre valors

Antics Escolans
A la tardor van venir els antics
escolans que van entrar a l’Escolania
fa 25 anys. Van passar un diumenge
a Montserrat amb les seves famílies i
van marxar molt contents

Antics Escolans a Austràlia! En Roger
Oriol, en Guillem Burjons, en Pau
Tolosa i en Marc Cintas són els que
aquest estiu han anat a Sydney per
fer un intercanvi amb nois australians
d’una escola benedictina

Algunes promocions d’antics escolans joves
venen de tant en tant a cantar a Vespres
amb els escolans. Aquí tenim els de la
promoció 2009, a punt per sortir a cantar

Un grup d’antics escolans va
anar a la trobada europea que
organitza la comunitat de Taizé.
Aquesta trobada es va fer a
Riga (Letònia) i hi havia milers
de joves de tot Europa
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http://www.youtube.com/EscolaniaMontserrat

D.L. B-36.265-2011

Centre amb conveni amb el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

He fet bons amics que seran per tota la vida

Han estat cinc anys ben aprofitats perquè
he après molt

És una gran oportunitat fer tots
els viatges que hem fet amb l’edat
que tenim

www.escolania.cat

Un dels punts forts de
l’Escolania és aprendre a
conviure amb les persones

Crec que aquesta etapa em
marcarà molt durant tota la
meva vida i que mai l’oblidaré

Durant aquests últims anys, he après
a organitzar-me el temps i la feina

Els professors i educadors
m’han ajudat en el moment
oportú i m’han cridat l’atenció
quan ha fet falta

He compartit moltes coses amb tota
la gent que conegut, i això m’ha fet
ser una persona forta i m’ha donat
confiança en mi mateix

