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L’ESCOLANIA VISTA 
PELS ESCOLANS

El curs ha tingut molts reptes 
aconseguits i moments molt 
bonics que han ajudat a moltes 
persones que ens han escoltat: 
ja el mes de novembre ens va 
sorprendre un article del portal 
de Música Clàssica de la BBC, 
segons el qual l’Escolania era 
considerada un dels 10 millors 
cors del món.

Participació CD La Marató
Va ser també molt bonic 
conèixer a la cantant Rozalén 
i la connexió que es va  
produir amb els escolans.

Acte oficial de la Diada
La Generalitat va organitzar 
una edició especial de l’acte 
oficial en diferit, a la qual  
vam ser convidats.

Producció amb orgue
Per celebrar l’aniversari de 
l’orgue, vam fer un concert 
en el qual l’orgue i el cor 
dialogaven.
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Partit de futbol amb vistes al Cadí L’hort de l’Escolania
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Escola a l’aire lliure Karting a la seu d’Urgell
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               En els seus com a mínim set-cents anys d’història, l’Escolania ha anat 
fent camí amb el desenvolupament de la seva doble missió: fent un servei al 
Santuari de Montserrat i educant els escolans que la formen d’una manera 
integral. El cant dels escolans és una eina preuada que pretén ajudar a tots 
els visitants del Santuari, siguin qui siguin. I aquest instrument no podria 
existir de la mateixa manera si els nois que la integren no rebessin aquí una 
formació que els permetés no només aprendre molta música, sinó també 
créixer positivament durant aquesta etapa tan important de la seva vida, i 
comprendre allò que fan.

               I precisament això és el que hem fet durant el curs 2020-21, un any 
que, tornant del confinament sever per causa de la pandèmia per Corona-
virus, ha estat el del lent retorn a la normalitat, tot desenvolupant aquesta 
doble Missió. 

               L’evolució de la pandèmia no va fer fàcil que els escolans poguessin 
ser a Montserrat per cantar: el confinament comarcal impedia molts des-
plaçaments, i durant una tercera part del curs els escolans només van poder 
assistir a l’Escolania entre setmana; però també cal dir que totes i cadascuna 
de les fites que hem aconseguit ha tingut el gust dolç del premi aconseguit 
amb esforç i treball, i cadascuna de les felicitacions rebudes ens ha confirmat 
que fèiem bé de seguir el nostre camí, malgrat les dificultats. 

               Un cop passat aquest curs de transició, en fem un balanç molt 
positiu: el curs ha tingut molts reptes aconseguits i moments molt 
bonics que han ajudat a moltes persones que ens han escoltat: ja el 
mes de novembre ens va sorprendre un article del portal de Música 
Clàssica de la BBC, segons el qual l’Escolania era considerada un dels 
10 millors cors del món. Però també la nostra aparició en el programa 
oficial de la Generalitat de Catalunya l’11 de setembre, l’actuació con-
junta amb el Cor i l’orquestra del Teatre del Liceu, l’enregistrament 
del CD de La Marató de TV3 juntament amb la Rozalén, i tants d’altres 
projectes que trobareu en aquestes pàgines fins arribar a la producció 
de final de curs amb la interpretació de la Missa de Haydn amb orgue 
 i orquestra, han fet que l’any no hagi tingut res per envejar a qualsevol 
altre de la nostra història: la Missió de l’Escolania ha continuat tenint 
sentit malgrat els temps complexos, i l’esforç ha tingut la seva recompensa.  
Que sigui per molts anys!

Lent retorn a la normalitat. 

P. Efrem de Montellà
Prefecte



Visites destacades
Viure a Montserrat fa que sovint puguem 
rebre visites de persones molt conegudes 
del nostre País. Aquest passat agost ens va 
visitar en Tomàs Molina, que tot i ser aquí 
en visita privada, va voler saludar els esco-
lans. Li vam regalar un exemplar del llibre 
de l’Escolania, en el qual hi apareix una 
fotografia de la xerrada que ens havia fet el 
curs anterior. Conèixer persones destaca-
des és una de les oportunitats que tenim!

Vestició dels nous escolans / la incorporació de
nous membres a la gran família de l’Escolania sempre
és un motiu d’alegria, i més en aquests temps
complexos. Els nou nous escolans van rebre la saia i el
roquet al davant de l’altar, i van viure l’experiència com
un moment fort. Tant els qui van entrar com els qui
recordaven el dia que ho van fer van tenir l’ocasió de
prendre consciència, un cop més, de la Missió que
aquest compromís implica. Felicitats!

PARTICIPACIÓ EN 
L’ACTE OFICIAL 
DE LA DIADA
Com que la celebració d’actes amb públic encara no era pos-
sible per causa de la pandèmia, la Generalitat va organitzar 
una edició especial de l’acte oficial en diferit, a la qual vam 
ser convidats. Vam desplaçar-nos fins al Palau de la Genera-
litat per enregistrar una de les nostres peces més estimades, 
el “Nigra sum” de Pau Casals. L’acte estava dirigit pel cineasta 
Lluís Danés i la nostra actuació formava part d’una crea-
ció artística més àmplia, en la qual unes imatges de dansa 
intercalades amb el nostre cant evocaven l’ànima d’un malalt 
que, després d’haver traspassat al llit, s’elevava fins al cel. 
La missió de l’art de no deixar indiferent ningú va quedar 
acomplerta!

Campionats d’estiu
Com cada any, la darrera setmana d’agost vam reprendre el 
servei del cant a la Basílica, i al mateix temps els escolans van 
gaudir de diverses activitats lúdiques, algunes organitzades 
pels companys més grans. Els esperats campionats organitzats 
pels escolans de 2n fan les delícies i són font de diversió per a 
tota l’escolania. Això si, res pot superar l’alegria de compartir 
les estones a la piscina de Monistrol. Talment com unes Colò-
nies Musicals!! Visita del compositor  

Johan Duijck
De tant en tant l’Escolania també amplia el seu repertori amb 
obres contemporànies, i en aquesta ocasió va ser una Salve del 
migdia del mestre Johan Duijck, professor de direcció coral a 
l’ESMUC (es tractava d’una estrena nacional). Va dirigir un as-
saig que els nois van trobar molt amè, amb molts exemples que 
els van ajudar a aconseguir una bona interpretació, i també va 
animar als nois veure que tot el que fem és molt ben valorat per 
les persones que es dediquen a la música des d’un punt molt alt 
del mestratge musical. La visita també va ser important des del 
punt de vista de retorn a la normalitat, ja que poder anar rebent 
de nou visites és un molt bon senyal! 



PRODUCCIÓ  
AMB ORGUE I 
ORQUESTRA

Amb motiu de la celebració dels 10 anys de l’orgue 
de Montserrat i del Festival d’orgue que li va associat,  

l’Escolania va interpretar  un concert en el qual l’orgue i el cor 
dialogaven: la Missa in honorem B.V.M. en Mi bemoll major, 

Hob XXII:4, de Franz Joseph Haydn. 

Alhora, el concert també va ser una 
ocasió de promocionar un dels organis-
tes sorgits de la casa, cosa que també és 
missió del Festival. L’Àlvaro Carnicero 
(promoció 2001), com a organista solis-
ta, va interpretar en el mateix concert, 
juntament amb l’Orquestra Simfònica 
del Vallès, el Concert en Si bemoll ma-
jor, op.4 núm.6 de Georg Friedrich Hän-
del. Tot el concert va ser sota la direcció 
del Mestre Xavier Puig, i la col·labora-
ció dels també solistes i antics escolans 
Roger Padullés i Xavier Mendoza. 

Aquest concert es va realitzar tres 
vegades: a Perpinyà, el dia 18 de juny, a 
Montserrat, l’endemà dissabte dia 19 de 
juny, i finalment al Palau de la Música 
Catalana organitzat per la Fundació 
de l’Hospital del Nen Déu i la Fundació 
DTI (Donation and Transplantation 
Institute), sota el patrocini de l’empresa 
Fluidra i la Fundació PInnae. 

Aquesta producció s’hauria hagut 
de fer a final de curs passat, però les 
condicions de la pandèmia ens va 
sorprendre a tots... Tanmateix era un 
projecte que valia la pena, i per això es 
va fer l’esforç de traslladar-lo un any. 
Sempre que l’Escolania té l’oportunitat 
de cantar amb una orquestra és una 
ocasió excel·lent, però aquest cop ho 
va ser encara més pel fet que suposava 
tenir l’oportunitat d’acabar un curs tan 
difícil amb una producció com aquella. 
Tots ens en vam felicitar!



Concert inaugural  
de la temporada del  
Gran Teatre del Liceu
També amb la intenció de fer un homenatge a totes les víctimes del Covid-19, el Cor i l’Orques-
tra del Gran Teatre del Liceu van començar la seva temporada amb un concert especial del 
Rèquiem de Mozart a Montserrat. L’Escolania hi va participar en la peça inicial, una traducció 
catalana de l’obra “Virgencita” del compositor Arvo Pärt, sota la direcció del mestre i antic 
escolà Josep Pons. El concert va ser retransmès per un gran desplegament de mitjans,  
i el van veure milions de persones arreu del món!

Participació en el Cd de La Marató de TV3
Va ser una altra de les grans fites del curs, i una oportunitat per als nois de participar en una activitat completament 
solidària, i per tant, d’ajudar moltes persones. A banda de l’emoció i l’espectacularitat de les imatges enregistrades 
des de St. Miquel, va ser també molt bonic conèixer a la cantant Rozalén i la connexió que es va produir amb els es-
colans. Ella, que també va quedar impressionada pel cant de l’Escolania, al final va donar als escolans un consell per 
la vida, que a ella li ha funcionat: “Feu el que feu, mireu de lliurar-vos completament a allò que us hàgiu proposat!”. 
Estem contents de saber que milers de persones es van emocionar amb el nostre cant.

Descobrint el llevat  
i les seves propietats:
A la classe de medi, els escolans de 5è van estudiar els éssers vius, 
i concretament el Regne dels Fongs. És un regne fascinant en el 
qual viuen aquests petits organismes que ens ajuden a elaborar 
productes essencials a la nostra dieta quotidiana, i els escolans ho 
van aprendre elaborant un pa que els va quedar boníssim! Aquest 
tipus de treballs, i molts d’altres que han quedat al tinter, són un 
exemple dels avantatges que té ser pocs nois a classe.

Jornada ciclista amb  
els antics escolans,  
els germans Jorba
A final de curs ens van visitar els germans Ignasi i Pau Jorba, el primer  
campió d’Espanya de descens, i el segon, campió de Catalunya. Van venir 
amb una vintena de bicicletes, i van fer passar un parell d’hores ben amenes 
als escolans: mentre uns feien jocs i circuits, els altres aprenien a canviar 
una roda de bicicleta, tot amanit amb un component competitiu. Al final 
també hi va haver uns moments d’intercanvi amb ells dos i el seu pare, 
també antic escolà: els van animar molt a aprofitar tot el que aquí  
tenen oportunitat de viure, perquè després va sortint una hora o  
altra… Estem contents que els antics escolans tinguin ganes de tornar, 
 i oferir els seus talents als qui ara són com un dia van ser ells.



Arts day /  El dia 15 d’abril, coincidint amb
l’aniversari del naixement de Leonardo da Vinci, se
celebra el dia Mundial de l’art. Des de l’assignatura
d’arts van preparar una activitat, en la qual els
escolans es van convertir en professors dels seus
mestres i companys: els més grans van ensenyar les
tècniques que han anat aprenent, i va ser un matí
diferent i molt instructiu.

CONCERT A SANTA  
MARIA DEL MAR
Encara que la realització de concerts fos molt dificultosa en un any com 
aquest, no vol dir que no en vàgim poder fer cap. Un dels que voldríem 
destacar és el que vam fer convidats pel festival Millenium, a Sta. Maria del 
Mar. Abans d’arribar-hi ens vam aturar al Museu de la Música, on visitàrem 
l’exposició dedicada al centenari de l’orquestra Pau Casals, sota el guiatge 
del Director general de la Fundació Pau Casals. el Sr. Jordi Pardo. El concert 
es va realitzar en dues sessions curtes, per tal de poder complir les restric-
cions d’aforament. i al final, no només vam celebrar la bona acollida del 
públic, sinó també la satisfacció d’haver-lo pogut realitzar, tota una fita en 
aquell moment!

Diada de Sant Jordi i concert  
final del projecte “Dansem”
El dia 23 d’abril el vam dedicar a fer activitats culturals i literàries. 
Vam llegir els contes guanyadors del concurs de micro contes, vam 
escoltar l’orquestra de l’Escolania, i gaudir del resultat del projecte 
“Dansem”, mitjançant el qual els escolans treballen l’expressió cor-
poral. Estem acostumats a veure els escolans cantant, però no tant a 
veure’ls en el que seria una activitat més purament escolar. Va ser una 
molt bona experiència, i fou també ocasió per compartir el treball del 
dia a dia amb les famílies, que no és poc!

Jornada matemàtica
El dia 14 de març se celebra el dia mun-
dial de les matemàtiques, ja que aquesta 
data expressada en la forma anglosaxona 
recorda el número “Pi” (3.14). Des de l’Es-
colania ens vam sumar als esdeveniments 
celebrats arreu del món amb una Jornada 
Matemàtica per a tots els escolans, partici-
pant en les proves “Cangur”, fent una Gim-
cana Matemàtica i proclamant els escolans 
classificats per a la segona fase del concurs 
“Fem Matemàtiques”. V4 S3r 1 m4t1 r0d0!
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Instagram: escolania_montserrat 
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I també, escolteu-nos cada dia en  
directe a www.montserratcomunicació.cat

Escalada al parc del Segre
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Fent un treball d’Escola Elecció del Bisbetó
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A l’Escolania fem grans amics Activitat lúdica amb BTT
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