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L’ESCOLANIA VISTA 
PELS ESCOLANS

Un gran equip.  
Diuen els experts en creació 
de projectes que l’èxit no es 
fonamenta només en tenir una 
bona idea, sinó més encara en 
formar un equip que comparteixi 
els objectius del projecte que  
es vol dur a terme.

Concert Sagrada Família
El concert a la Sagrada Família 
dins els actes per la inaugura-
ció de la torre de la Mare de 
Déu va ser impressionant.

Israel Galván
Força i autenticitat són dos 
adjectius que poden descriure 
l’espectacle que hem compar-
tit amb el ballarí i coreògraf.

Gira per Alemanya
Ha estat la prova de foc  
que ens ha permès sentir-nos  
de nou ambaixadors de  
Montserrat i de Catalunya.
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Passejant per Barcelona Concert a Santa Maria del Mar
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               Aquest passat mes de juny, i com passa cada any, acabaven la 
seva estada a l’Escolania un grup de nois de 2n d’ESO. Les famílies 
dels escolans que tanquen aquesta etapa molt sovint escriuen textos 
d’agraïment pels anys viscuts, per tal de compartir amb nosaltres la 
satisfacció que els suposa veure la petjada que l’Escolania ha deixat en 
el seu fill. En un d’aquests escrits, dirigits a tot el Claustre de professors 
i educadors, hi apareixia la següent frase: Teniu un gran equip, i això es 
veu en la manera que tenen de treballar i l’amor que mostren a l’hora 
d’educar. (...) Portarem sempre l’Escolania i Montserrat al nostre cor, i mai 
podrem agrair prou l’oportunitat d’haver-vos conegut i haver format part 
de la família de l’Escolania.

               Un gran equip. Diuen els experts en creació de projectes que 
l’èxit no es fonamenta només en tenir una bona idea, sinó més encara 
en formar un equip que comparteixi els objectius del projecte que es vol 
dur a terme. Els equips són estructures més estables, riques i diverses en 
idees i propostes, i capaces d’afrontar grans reptes amb il·lusió sostinguda 
i dedicació entregada. Des dels molts àmbits que la defineixen (Cor, 
Escola, Residència, Música, Famílies, Comunitat de monjos…) cadascú 
és una peça imprescindible del mosaic de talent que forma l’equip de 
l’Escolania. 

               En el nostre cas, com a escola benedictina, tenim la missió que 
els escolans esdevinguin persones ben formades intel·lectualment i 
emocional, que despleguin de manera eficient les seves aptituds, i siguin 
capaces de viure en l’esperança i créixer en el bé, i aquesta revista que 
teniu a les mans vol ser-ne la mostra i testimoni.

               Aquest curs que us mostrem ha estat, després de la pandèmia, 
un desplegar les ales de nou i aixecar el vol, que ens ha de portar  
a l’assoliment de tots aquests valuosos propòsits. Gràcies a tots els  
que ho feu possible!

Lent retorn a la normalitat. 

P. Efrem de Montellà
Prefecte



Concert de  
Professors
Com cada dimarts més 
proper a Sta. Cecília, a 
primera hora de la tarda es 
va celebrar el concert de 
professors, en el qual són ells 
els qui toquen per als nois.  
Hi va haver un gran nivell, 
i una sorpresa al final: en 
l’última peça van interpretar 
algunes de les nadales que 
han compost els escolans  
de 2n (per sorpresa d’ells,  
és clar!). Tot es va acabar  
amb un bon berenar per 
a tots, i contents de poder 
tornar a fer aquests actes. 

Concert a la Llotja / Vam anar al Palau de la Llotja 
de Barcelona per fer-hi un concert privat organitzat per 
la inmobiliària Vèrtix en motiu del seu cinquantenari. 
Al concert hi assistiren uns 300 convidats, alguns força 
coneguts. L’esdeveniment fou presentat pel periodista 
Antoni Bassas, i després d’un parlament de l’amfitrió, 
ell mateix va presentar l’Escolania com “el millor regal 
que els podia fer”.  

VISITA MIROTIC  
I LAPORTA
Els escolans tenim el privilegi de rebre sovint la visita de 
persones il·lustres del nostre País. Aquesta vegada vam 
tenir la sort de conèixer en dos dies consecutius al jugador 
de bàsquet Nikola Mirotic i al president del F.C.Barcelona 
Joan Laporta. La seva reacció després de sentir la Salve dels 
escolans va ser d’emoció i d’agraïment, i de les paraules que 
ens van dedicar en la trobada posterior en vam aprendre 
moltes coses. I ens van convidar a veure en directe un partit 
al Palau Blaugrana i un altre al Camp nou!Formatges Montbrú

A l’hora de berenar vam tastar un lot de formatges que  
l’empresa Montbrú ens va fer arribar a mode de promoció.  
Els ho vam agrair, i ens vam llepar els dits!

Intercanvi Capella  
Reial Dinamarca.
Aquest curs ens han visitat els nois de la Capella Reial de 
Dinamarca, amb qui vam fer un intercanvi de dos dies. Al matí 
van visitar les instal·lacions i també van compartir l’hora del 
pati amb els nostres: van parlar anglès i el segon llenguatge 
internacional que el segueix: el futbol! En aquell primer 
moment ja es va veure que els dos grups congeniarien.



GIRA PER 
ALEMANYA

Els Windsbacher Knabenchor, 
una de les escolanies més 
prestigioses d’Europa, ens van 
convidar a participar en un 
Festival d’Escolanies organitzat 
per celebrar el seu 75è aniversari. 
Havien pensat en nosaltres 
juntament amb els  Regensburger 
Domspatzen i el Knabenchor 
Hannover d’Alemanya, el 
Nidarosdomens Guttekor de 
Noruega i els Poznanski Chor 
Chtopiecy de Polònia. Un total 
de 6 escolanies que es trobarien  
durant un parell de dies per 
cantar i celebrar solemnement 
aquest aniversari.

Cantar a la LaurenzKirche 
va ser un dels moments 
culminants de la Gira. 
Potser perquè érem els únics  
que cantàvem només amb 
veus blanques i a 4 veus, o 
potser perquè el repertori era 
completament diferent de la 
resta, la impressió és que es va 
produir un silenci especial i que 
el públic assistent escoltava amb 
molta atenció. Vam saber fer-nos 
càrrec de la importància del 
moment, estàvem concentrats 
per donar el millor de nosaltres 
mateixos. Com no podia ser 
d’altra manera, doncs, es va 
produir aquella màgia de les 
grans ocasions.

Vam descobrir que, a més 
de la passió per cantar, 
compartiem amb la resta 
d’escolanies la passió pel 
futbol! És per això que s’havia 
organitzat un petit torneig. 
Encara que sabíem perfectament 
que no havíem anat a Alemanya 
per jugar un partit, el punt 
d’honor i les ganes de guanyar 
ens il·lusionaven: hi va haver 
tot tipus d’emocions, tàctiques, 
estratègies… el futbol va fer 
també bons lligams entre els 
escolans dels diversos països 
participants.

La Gira a Alemanya ha estat la prova de foc que ens ha permès 
sentir-nos de nou ambaixadors de Montserrat i de Catalunya. Les 
gires han estat l’activitat que més il·lusió ens ha fet reprendre un cop 
acabades les restriccions, i aquesta no ha estat una gira qualsevol… 
l’hem gaudit al màxim! Cants, acollida, viatges, futbol, companyonia, 
obertura a d’altres realitats corals de la resta d’Europa…



Visita dels nois  
de la Masia
Un grup de residents a la Masia 
ens van venir a tornar la visita que 
els vam fer feia unes setmanes. 
Van venir 35 nois que feien entre 
6è i 4t d’ESO i un grupet de 10 del 
“Barça Genuine”, un projecte que 
treballa amb nois que tenen algun 
grau de discapacitat. Van visitar 
les instal·lacions, van escoltar la 
Salve, i van dinar amb els nostres 
de secundària. Així com els nostres 
es meravellen de com juguen, ells 
van quedar sorpresos de la qualitat 
dels cants, i per això podem dir que 
va ser una trobada molt positiva 
per totes bandes, en la que uns van 
aprendre dels altres. 

Concert  
Sagrada Família
El concert a la Sagrada Família dins els actes per 
la inauguració de la torre de la Mare de Déu va ser 
impressionant. Al concert hi havia unes 2000 persones de 
públic, entre les quals diferents autoritats d’Església i civils,  
i tots ells van estar molt agraïts i contents de l’ocasió.  
La “Santa Nit”  i el Virolai del final, cantats per tots els 
assistents, van ser un colofó excepcional.

Barça-Nàpols
Al matí molts escolans ja van aparèixer amb indumentària del Barça: el dia prometia. A l’arri-
bada al recinte del Camp Nou ens van rebre al Museu del Barça que, segons sembla, és el més 
visitat de Catalunya. El partit era a punt de començar i vam viure l’emoció a flor de pell des del 
primer moment, en veure que estàvem a la primera graderia i amb tot el que anava passant a la 
gespa en els minuts previs. Encara que eren conscients que havien de cuidar la veu, l’espectacle 
és el que és, i l’emoció també! 

Taller d’anellament  
d’ocells
Els nois de secundària i els de 5è van fer un 
taller d’anellament d’ocells, com a activitat 
de classe. Va ser a càrrec d’en Marc Illa, de 
l’Institut Català d’Ornitologia, i l’activitat 
tenia l’objectiu de conèixer de ben aprop les 
espècies d’ocells més comunes a Montserrat, 
i dur a terme accions per afavorir i protegir 
la biodiversitat ornitològica de Montserrat.

Israel Galván.
Força i autenticitat són dos adjectius que poden 
descriure l’espectacle que hem compartit amb el 
ballarí i coreògraf Israel Galván. Com a escolans, 
sovint tenim l’oportunitat d’experimentar l’Art en 
majúscules al costat de grans creadors. Participar 
en aquest espectacle que no ha deixat a ningú 
indiferent ha estat tot un honor i una oportunitat 
de fer arribar els nostres cants a nous públics.



Concert a Santa Maria del Mar /  Vam fer 
el concert a Sta. Maria del Mar en benefici de la 
Fundació de l’Hospital del Nen Déu, juntament amb 
l’Orquestra de St. Cugat. La visita cultural va ser a 
la mateixa Basílica i vam tenir l’oportunitat de pujar 
a les teulades, des de les quals vam gaudir d’unes 
vistes excepcionals de 360º sobre Barcelona i vam 
aprendre la història del lloc. Pel que fa al concert,  
feia goig veure l’església plena. 

Intercanvi pianistes  
Oriol Martorell
Un matí de primavera ens van visitar un grup de pianistes de 1r i 2n d’ESO 
de l’IEA Oriol Martorell, que és, com nosaltres, un centre d’ensenyaments 
integrats de Catalunya. Venien acompanyats d’un grup de cambra de 2n de 
Batxillerat, entre els quals hi havia dos antics escolans. Van fer un concert 
per als escolans més grans i després van dinar junts un pícnic. Era el primer 
cop que ho podíem fer després de la pandèmia, i això donava un valor afe-
git a l’agraïment mutu per la trobada.

Viatge a Anglaterra
Els nois que fan 2n d’ESO ja esperen amb 
candeletes el viatge a Anglaterra. És un viatge  
de fi d’estudis en el qual poden practicar l’anglès, 
conèixer de primera mà la cultura britànica i, 
com que son escolans, sempre acaben trobant 
el moment de cantar alguna o altra peça del 
repertori de l’Escolania.

Arts day
Ja és tradició a l’Escolania celebrar la 
commemoració del Dia Mundial de les 
Arts. És una estona amena en la que 
professors i alumnes comparteixen les 
seves habilitats artístiques i tothom 
marxa amb alguna obra d’art feta per 
ell. Coordinat pels mestres i nois de 
secundària, és un dia diferent que  
ens permet compartir espais  
artístics d’aprenentatge.



Entre tots formem un gran equip!
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L’Escolania

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.abadiamontserrat.cat/tv
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Els escolans toquem dos instruments cadascú L’Escolania amb els volunteers
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Santa Cecília Concert a Castellbell i el Vilar

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.abadiamontserrat.cat/tv
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