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Canta i estima. Canta i camina. 
Això et recorden els monjos 
de Montserrat quan els pre-
guntes per la dimensió musi-
cal de la comunitat benedicti-
na. L’excel·lència musical de 
Montser rat s’ha edifi cat sobre 
la passió per la música i el cant 

com a instrument de la litúrgia. 
encara que la qualitat musical 
també pugui ser una via per 
apropar-se al transcendent, no 
és un plaer estètic. És una di-
mensió espiritual més que volen 
oferir els monjos i que s’irradia 
més enllà de Montserrat. Això 

ha portat, des de fa segles, un 
gran desplegament musical en 
tots els àmbits. Amb l’escolania, 
que han sabut conservar com una 
excel·lent escola de formació hu-
mana i musical. Però també amb 
els monjos han fet escola en la 
renovació del cantoral i la mú-

sica litúrgica. Ara, el nou orgue 
consolida aquesta presència de 
qualitat en el món de la música 
litúrgica. La irradiació va des 
de l’animador, que amb bona fe 
dirigeix els cants el dissabte al 
vespre a la parròquia, fi ns als 
cercles d’alta cultura musical.
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I és música litúrgica



Quan era director de l’Escolania, 
al final d’una salve em va 
venir a trobar una senyora 

alemanya. Em va explicar que ha-
via sofert els camps de concentració  
russos i que, des d’aquella experièn-
cia, feia anys que es preguntava on 
era Déu. Però que, després de sentir 
l’Escolania, per primera vegada nota-
va que alguna cosa se li havia mogut 
a dins. Arran d’aquell moment, va 
sorgir un acompanyament espiritual 
que va durar fins a la seva mort”. 
És un relat que explica el monjo 
i compositor Jordi-Agustí Piqué i 
que il·lustra fins on pot arribar la 
música que surt de Montserrat.

La salve de l’Escolania és el 
moment més popular i reco-

negut. Cada dia omple la 
Basílica i arriba a congre-
gar 1.500 persones. Pot 
haver-hi molts turistes i 

passavolants. Però també 
és una oportunitat perquè 
gent de pas copsi alguna 
cosa més. 

El pare Piqué, president del Pon-
tifici Institut de Litúrgia de Roma, 
veu ben natural la relació de Montse- 
rrat amb la música: “És una relació 
que neix en el mateix moment que 
la fundació del monestir, perquè la 
veneració a la Mare de Déu comporta 
ja des de l’inici el cant i la música”. 
Això ha portat que l’abadia disposi 
d’un important patrimoni històric 
musical de totes les èpoques que 
té com a exemple més conegut el 
Llibre vermell de Montserrat, del segle 
XIV. És el primer testimoni conservat 
de les vetlles de cants de lloança a 
la Moreneta. També hi ha un ampli 
repertori posterior, principalment 
dels mestres de l’Escolania. 

La renovació litúrgica
Però no hi ha només història. Des 

dels inicis del moviment de refor-
ma litúrgica que va marcar el segle 
XX, concretat en el Concili Vaticà II, 
Montserrat és protagonista d’aquesta 
renovació. “L’abadia va incrementar 
el servei litúrgic musical, mantenint 
el que ja feia l’Escolania, però també 
començant a produir un repertori 

en llengua vernacla que permet una 
participació més directa dels fidels 
a la litúrgia. És l’esclat de la música 
posconciliar feta en català, i que pren 
un estil molt propi montserratí”.

En aquesta aportació no hi és aliè 
el carisma dels benedictins. “Fem 
de la pregària amb el cant la base 
de la nostra vida. Els monjos podem 
cantar vuit hores al dia encara que 
no siguem professionals”, explica 
Piqué. La litúrgia està sostinguda 
per l’Escolania i també, en algunes 
ocasions, per la Capella de Música de 
Montserrat –formada principalment 
per antics escolans–, però el cor de 
monjos hi és sempre, en totes les 
pregàries del dia. “Aquesta identi-
ficació del cant de la Paraula amb la 
litúrgia és fonamental”.

L’aportació benedictina al món mu-
sical litúrgic també es preocupa de 
la formació. Jordi-Agustí Piqué, des 
del Pontifici Institut de Litúrgia, veu 
l’interès que posen en aquest camp 
les Esglésies més joves, que fan un 
gran esforç per enviar gent a estudiar 
a Roma des d’Àfrica o Àsia. També 
la tradició de països europeus, “com 

La música que porta a Déu

reportatge

Jordi LListerri

Jordi-Agustí Piqué
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DiàLeg amb 
L’orgue

la laica França, on els orgues són 
propietat de l’ajuntament, que els 
manté i paga la plaça de l’organista; 
o qualsevol parròquia d’Alemanya, 
que té dos organistes per oposició”.

En canvi, creu que “aquí encara 
hi ha molt per fer. Ens falta complir 
el que diu el Vaticà II. Els primers 
que s’han de formar musicalment són 
els ministres de la litúrgia. I després 
s’ha de dialogar amb els artistes 
com va fer Pau VI just acabat el 
Concili i recentment va impulsar 
Benet XVI”. I no es refereix no-
més a les elits culturals, “sinó 
també a la gent que tenim a 
qualsevol par ròquia que ha 
estudiat música”.

Montserrat també ha fet un esforç 
perquè aquesta qualitat musical arri-
bi a tot el món gràcies a les emis-
sions dels oficis i dels concerts 
a través del canal en directe a 
Internet. No és estrany que 
Piqué rebi comentaris o 
peticions d’altres músics 
d’arreu que han conegut la 
litúrgia de Montserrat 

per la Xarxa. 

amb vocació litúrgica, s’ha 
dut a terme una de les 

inversions més importants 
en l’àmbit musical que ha fet 
l’abadia: la construcció del 
nou orgue que es va estrenar 
el 2010. “La resposta també 
està en la Sacrosanctum 
Concilium del Vaticà ii, 
que parla de l’orgue com 
l’instrument rei de la música 
litúrgica”, explica el pare 
Piqué, que fa referència 
constant a la qualitat que 
ha de dignificar la litúrgia, 
“una qualitat que mereix la 
música litúrgica, que mereix 
l’arquitectura religiosa, o 

que mereix la proclamació 
de la Paraula de déu. Això 
és una característica de 
les comunitats que volen 
retre un culte digne a déu. 
Podem parlar de l’orgue o 
de la guitarra. si estan ben 
afinades i estan tocades 
dignament, les guitarres 
també són aptes per a la 
litúrgia. La qüestió és la 
qualitat. i això no ho dic 
jo, ho diu el Vaticà ii”.
Però el nou orgue també 
ha consolidat una dinàmica 
que va més enllà de les 
celebracions. Als concerts 
de setmana santa o d’altres 

moments forts de l’any 
litúrgic s’ha sumat el Festival 
internacional d’orgue de 
Montserrat Cassià M. Just, 
que dirigeix Jordi-Agustí 
Piqué i que aquest estiu 
arriba a la quarta edició. 
Aquest any s’ha programat 
per al 5 i el 19 de juliol, el 9 
d’agost i el 6 de setembre, i 
està tenint la mateixa bona 
resposta de públic que les 
edicions anteriors. 
Un bon instrument ha fet 
possible atreure els principals 
organistes del moment i la 
difusió d’aquests concerts 
a tot europa a través dels 
enregistraments de Catalunya 
Música. “És una pausa en un 

vespre de dissabte d’estiu, 
amb música que moltes 
vegades refereix a la litúrgia 
i que també permet un espai 
de pregària i de recolliment. 
i aquesta és una de les 
missions del monestir: cultura 
i restauració espiritual. en 
temps de crisi és una de les 
coses que podem oferir”, 
explica Piqué. 
el nou orgue també ofereix 
un major servei del curs 
d’organistes d’església que 
fa gairebé vint anys que 
organitza l’abadia. i sobretot 
consolida la difusió musical 
i el paper de referent en el 
món de la cultura que té 
Montserrat. “Constantment 
ens arriben peticions de 
professionals que ho volen 
conèixer”, que se suma a 
l’interès per conèixer el 
fons de l’arxiu musical, 
des del gregorià fins a les 
composicions més recents 
del pare Ireneu Segarra o 
del pare Gregori Estrada. 
Això també es tradueix en 
conferències i trobades de 
compositors: “Aquest diàleg 
continua ben viu i el monestir 
és l’àgora que el permet”.

En definitiva, tota aquesta acti-
vitat musical també és fruit de la 
sensibilitat que té la comunitat per 
aquest àmbit. Per Jordi-Agustí Pi-
qué, “seria impossible si fos només 
una dèria d’uns quants. A més de la 

formació musical que reben tots 
els monjos, dins de l’amor de 
la vida monàstica hi ha un 
amor a la litúrgia que porta a 

un amor al cant i a la música. 
Això ens permet un gran ni-
vell de discerniment dins de 
la comunitat sobre què hem 
de fer i dedicar-hi recursos”. 
Tot per un llenguatge que, 
com li va passar a la senyora 

alemanya, “permet comprendre 
alguna cosa del que Déu és”. 
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En el cas d’Andreu Martínez, 
aquesta experiència encara va ser 
més singular: “Quan vaig començar 
a dirigir cants a La Sénia, ho feia 
molt malament i el mossèn em va 
enviar a Montserrat. I així, gràcies al 
mossèn, em vaig fer músic i monjo”. 
I és que les trobades també cuiden 
l’aspecte més vivencial i de relacions 
humanes. Natàlia Aldana, benedic-
tina de Sant Benet de Montserrat, 
que també forma part de la comissió 
organitzadora, explica que “al final 
de la trobada ens sentim com una 
família”. Al capdavall, tots compar-
teixen les mateixes preocupacions 
i els agrada saber com s’ho fan en 
altres parròquies.

Trobades de convivència
Aldana va començar a assistir-hi fa 

deu anys i creu que aquest ambient 
també es dóna perquè “la música 
uneix molt, el fet de cantar junts, 
de participar en les celebracions, 
i l’entorn que ofereix Montserrat. 
Són uns dies molt intensos, i a més 
de l’enriquiment personal que com-
porta la convivència, estar tot el dia 
sentint música i participant en la 
litúrgia monàstica també forma”. 
Dins de la setmana, també hi ha una 
visita a la comunitat veïna de Sant 
Benet, on celebren conjuntament 
l’Eucaristia i comparteixen un dinar 
al bosc que envolta el monestir de 
les benedictines. 

Les edats diverses dels partici-
pants –no s’han quedat estancats 
en gent gran– també hi ajuden. I 

A tota Catalunya hi ha moltes 
par ròquies que sonen com 
Montserrat. No és casualitat, 

ni només fruit de la devoció a la 
patrona de les diòcesis catalanes. 
És fruit de l’atracció que moltes 
d’elles senten per l’estil litúrgic de 
Montserrat, però també de les Tro-
bades d’Animadors de Cants per a la 
Litúrgia. Les va impulsar el 1970 el 
pare Gregori Estrada, compositor, or-
ganista i director del cor dels monjos. 
Juntament amb Ireneu Segarra i el 
germà Odiló Planàs, va ser uns dels 
qui es van encarregar de l’adaptació 
dels cants litúrgics al català des de 
Montserrat.

“Quan es van introduir les llengües 
vernacles a la celebració, el pare Gre-
gori va crear aquestes trobades, que 
volia que sobretot fossin trobades, 
no només cursos. I avui tenen el ma-
teix esperit. Ara la motivació ja no 
és tant potenciar la llengua, sinó 
potenciar la participació del cant a 
l’assemblea”, explica el germà An-
dreu Martínez, monjo de Montserrat 
i un dels responsables de la comissió 
organitzadora de les jornades. 

L’objectiu no és marcar el repertori 
que es canta a missa. Ara es parteix 
molt del Cantoral Litúrgic Bàsic que 
han seleccionat els bisbes catalans 
i del Cantoral de Missa Dominical 
editat pel CPL. L’important és ga-

rantir la qualitat i la idoneïtat dels 
cants. Però el germà Andreu també 
reconeix que és cert que Montserrat 
ha creat escola: “Abans de venir a 
Montserrat, la meva parròquia de 
La Sénia ja podríem dir que era  
una parròquia montserratina. I les 
par ròquies que tenen més possibi-
litats potser canten més polifonia 
nostra. Però això ja depèn dels gus-
tos dels directors de cants”.

La singularitat d’aquestes trobades 
és que són una setmana d’immersió 
en el cant i la litúrgia de Montse-
rrat. Hi ha les sessions d’estudi del 
repertori, de les tècniques i de la 
pràctica d’animació, una ponència 
de formació litúrgica… Però sobretot 
és una setmana observant, partici-
pant i compartint tots els oficis litúr-
gics de la comunitat benedictina de 
Montserrat. Això permet veure com 
es canta i quin paper té el director, o 
adonar-se de coses tan simples com 
que en el cant de comunió surt una 
frase de l’Evangeli del dia. “La gent 
ve aquí, més que pel que aprenen, 
per aquest contacte amb la litúrgia 
i amb la gent”.

reportatge 

Unir-se a través de la 
litúrgia, la música i el cant

J. LL. B.

Sessions 
pràctiques 
de les Trobades 
d’Animadors 
de Cant



VNC|5

per reforçar-ho, després dels cur-
sos, cada any a la tardor celebren 
un dia de trobada en una parròquia 
diferent de Catalunya per retrobar-
se amb els participants dels estius, 
sovint acompanyats de la família. 
“A més, l’eix d’aquestes trobades 
anuals és la participació en la vida de 
la parròquia on anem. I això també 
permet fer veure als animadors i a la 
parròquia mateixa que val la pena”, 
explica Aldana.

Tot això és un reforç del que es 
vol aconseguir amb les jornades: 
millorar les celebracions litúrgiques 
de les parròquies. “La funció del di-
rector és unificar l’assemblea, que 
aquesta assemblea que canta no si-
gui un conjunt d’individualitats, sinó 
que formin una sola veu”, explica 
Martínez. Per això, cal trencar idees 
com que “això no cal dirigir-ho” per-
què el parenostre o les respostes de 
l’assemblea són sempre les matei-
xes: “Cal que el director mogui les 
mans sempre que hàgim de cantar”. 
I Aldana afegeix que, sobretot, cal 
“implicar la gent, que se sentin part 

de l’assemblea, participin, respon-
guin”. L’altra preocupació és la qua-
litat dels cants i el criteri per fixar el 
repertori. “A més de la tècnica vocal 
i de direcció, hi ha aquest aspecte de 
formació litúrgica i pastoral d’ajudar 
les persones que dirigeixen a escollir 
què cantar o no per Quaresma, o quin 
pot ser un bon cant d’entrada”, ex-
plica Aldana. Una frase que utilitzen 
sovint per resumir-ho és que “hem de 
cantar la missa, no cantar a la missa 
o cantar qualsevol cosa”.

“Jo mateix, a La Sénia ho feia ben 
malament. Havia arribat a cantar 

salms amb música de cançons que 
havia escoltat per la ràdio”, explica 
Martínez. “Són coses que no aca-
ben de funcionar. Ja a Montserrat, 
l’any 1971, es va discutir si s’havien 
de cantar espirituals negres en les 
nostres eucaristies. I està clar que 
nosaltres no sabem cantar espirituals 
negres, ni va amb la nostra cultura”. 
Per Aldana, sobretot, “necessitem 
contingut i qualitat, que les modes 
passen”.

Tant Natàlia Aldana com Andreu 
Martínez diuen que hi ha realitats 
molt reeixides a les parròquies, 
però moltes vegades això depèn de 
l’interès que hi posa el rector. De fet, 
l’assistència a les trobades es manté 
perquè la gent que hi ha anat n’anima 
d’altres i perquè hi ha rectors que 
hi envien gent. “Si un capellà no té 
interès en el cant de les celebracions, 
no enviarà ningú d’una parròquia. 
Ni aquí ni a enlloc”, diu el germà 
Andreu, per demanar que els rectors 
siguin més llançats a fer propostes 
a la gent perquè s’animi en aquest 
àmbit. “I no es poden posar dificul-
tats a la gent que ve carregada de 
ganes”, afegeix la germana Natàlia. 

Tot i l’exigència de qualitat que 
promocionen les trobades, no es-
tan pensades per a experts. Hi va 
gent amb tots els nivells musicals, 
des del director més amateur d’una 
parròquia a alumnes de nivell supe-
rior que volen conèixer aquest món. 
“No és un curs de direcció, és una 
trobada”, com va pensar-les el pare 
Estrada. Aquest estiu les tres troba-
des estan convocades a Montserrat 
les setmanes que comencen el 28 de 
juliol, i el 4 i 18 d’agost.

Sumario de 
tres líneas para 
blanco 
emporem sit 
furgiam ipicia  

El pare Gregori, 
impulsor de 

les trobades, 
amb un grup de 

joves

Eucaristia al Monestir 
de Sant Benet  
de Montserrat
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entrevista

m’ha costat és l’equilibri entre quali-
tat i vivència. Cal que els nens cantin 
bé, però també fomentar un bon clima 
entre ells. Seria molt fàcil dir que dels 
quaranta nens només en cantin tren-
ta, i la qualitat pujaria. Però baixaria 
la vivència conjunta i el sentiment de 
grup. No es poden formar només bons 
músics i pensar que amb la resta de 
coses ja s’espavilaran.

Els concerts fora de Montserrat o els 
enregistraments, són necessaris?

Sens dubte. Ja ho va iniciar el pare Ire-
neu. La principal funció de l’Escolania 
és cantar a la Basílica. És un cor litúrgic 
al servei del santuari. Però els enregis-
traments i els concerts són una manera 
de donar a conèixer el valuós tresor 
de l’escola musical montserratina. Per 
això, durant aquests anys, hem fet un 
altre disc amb obres del P. Narcís Ca-
sanova, i un del P. Àngel Rodamilans. I 
els concerts a fora no s’han intensificat, 
però sí que s’ha arribat a llocs on mai 
no s’havia anat, com les tres vegades a 
Rússia i la darrera gira als Estats Units. 
Els concerts a l’estranger també per-
meten fer de missatgers dels valors 

de pau i espiritualitat que transmet la 
música de l’Escolania. Si veiem que la 
gent s’emociona a la Basílica, per què 
no donar-ho també lluny de Montserrat? 

Ha volgut fer alguna aportació al re-
pertori litúrgic? 

Hi ha unes obres que s’han de fer en 
certes festivitats i és bo que hi hagi 
aquesta tradició. Però, al mateix temps, 
hi ha d’haver un esperit d’obertura al 
nou repertori. Una cosa que encara 
m’hauria agradat fer més és rescatar 
més obres del tresor musical que té 
Montserrat. El fons dels mestres de 
l’Escolania és enorme i caldria un tre-
ball musicològic més a fons, i en això 
m’he quedat curt. 

La seva vocació és la composició. Té 
a veure el tipus de música amb la seva 
dimensió religiosa?

Sí. Com a cristià, intento viure la 
meva feina de compositor lligada a un 
sentiment religiós cristià profund. Fins 
i tot una obra simfònica, sense text, és 
un missatge de bellesa i de pau, i tot 
va lligat. 

En la creació contemporània, l’aspecte 
confessional és un tema aparcat? 

Ser escolà  
de Montserrat és 
un gran regal

Bernat Vivancos ha estat durant 
set anys director de l’Escolania 
de Montserrat. El juny ha tan-

cat aquesta etapa i serà substituït per 
Llorenç Castelló. Ja sabia que era un 
compromís temporal i ara vol dedicar 
més temps a la composició i a la fa-
mília. Amb 41 anys, és un compositor 
jove, però amb diversos premis i obres 
interpretades arreu del món. Combi-
na les classes a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya amb nombrosos 
encàrrecs de noves obres. I el 2015 serà 
el compositor resident del Palau de la 
Música. Només té un disc editat com a 
compositor, Blanc, format principalment 
per música litúrgica i montserratina, i 
s’acomiada de Montserrat amb el pro-
per disc de l’Escolania, que inclourà 
composicions de Vivancos. 

El pas per l’Escolania marca?
Sí. Tot i que ens ho diuen més des de 

fora. Estar cinc anys a Montser rat deixa 
empremta i la majoria ens sentim de la 
gran família dels antics escolans. Sem-
pre he recordat els meus anys d’escolà 
amb molta il·lusió i com un gran regal. 

També marca ser deixeble del pare 
Ireneu Segarra, que va ser director de 
l’Escolania durant quaranta anys.

Molt. Sempre he tingut viu el seu 
record i la seva filosofia del treball. 
I a la comunitat ho saben i crec que 
també buscaven aquesta continuïtat. 
L’Escolania viu i crec que viurà molts 
anys de la feina que va fer el pare Ireneu 
Segarra. Ara l’edifici és nou i entren 
nous nens cada any, però més d’una ve-
gada he pensat què faria el pare Ireneu.

L’Escolania no és només una escola 
d’alt rendiment musical. 

No. Primer de tot és una escola de 
persones, de persones que fan molta 
música. La formació que es dóna als 
escolans és global, general i musical. I, 
sobretot, immersa en els valors cristians 
que dóna una escola d’un monestir, i 
amb tota l’obertura que ofereix Montse-
rrat. De fet, una de les coses que més 

J. LL. B.
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Sí, no se’n parla gaire. Fins i tot hi 
ha gent que fa un Magníficat i que no 
sap ni què està dient. Però l’art sempre 
es viu amb un esperit transcendent o 
espiritual. I jo mai no me n’amago. 

El que passa amb la música contem-
porània és que la majoria de públic ens 
perdem. 

Si el públic està perdut, no és tant un 
problema de la gent que escolta sinó 
del creador. El públic s’ha de tenir en 
compte. Se li pot demanar un esforç 
de coneixement de nous llenguatges, 
però si la música no lliga amb el públic 
el problema no és del públic. Això ho 
tinc molt clar i no tothom ho té clar. El 
divorci que hi ha hagut entre el públic 
i la música contemporània també ha 
estat per això. Mozart deia sovint: “La 
meva música us escolta”. Vol dir que 
tenia set de saber què volia la gent. 

La seva música es defineix com espec-
tral i modal. Què vol dir això? 

Simplificant, la modalitat seria una 
part melòdica i harmònica de la música 
que està molt directament relacionada 
amb el folklore, amb la cultura d’un país. 
Això també es veu molt en la música 
litúrgica. I en el meu cas, vaig estar 
seduït per la música espectral, que és 
un concepte més tècnic, que vaig apren-

dre a Oslo amb Lasse Thoresen. Això 
es refereix a les lleis físiques del so. 
És un aspecte natural. Es pot fer un 
símil amb el que feia Antoni Gaudí per 
crear una cúpula. No es basava en un 
dibuix, sinó en les formes que generen 
les lleis naturals. 

Doncs la barreja d’aquests dos mons 
és el que a mi em fascina. Treballar 
una cosa tan autòctona com el folklore 
i una cosa tan universal com són les 
lleis físiques del so. I amb el pòsit de 
la formació litúrgica de Montserrat. 

Precisament fa dos anys va estrenar 
la primera obra que s’ha compost per 
ser interpretada a la basílica de la Sa-
grada Família. Es pot dir que fa música 
gaudiniana? 

Això s’ha dit, també, en la presen-
tació de Blanc. Però un no es pot com-

parar amb Gaudí. El que coincideix és 
un respecte a les lleis de la natura i al 
mode. En tot cas, si Gaudí fos compo-
sitor seria un compositor espectral, 
segur. També hi ha una dimensió horit-
zontal i una de vertical. Allò arrelat, el 
mode, és l’horitzontal; i allò espectral 
és totalment vertical. De fet, això es 
deia molt d’un altre gran compositor de 
Montserrat, l’abat Cassià M. Just, que 
era un monjo que tocava molt de peus 
a terra i al mateix temps vivia una gran 
comunió amb Déu. Tenir només un as-
pecte a vegades no acaba de funcionar.

Estem al Palau de la Música. Fa vint 
anys ja hi va fer el Primer Palau amb un 
concert i la temporada vinent en serà el 
compositor resident. 

És un honor, perquè a més ho com-
parteixo amb Arvo Pärt, que és un dels 
compositors vius més interpretats a tot 
el món. Això vol dir poder recuperar 
diverses obres i un encàrrec per a gran 
orquestra. També hi haurà un concert de 
l’Escolania al maig que inclourà obres 
dels dos. Ara que deixo l’Escolania, per 
mi serà un bon impuls com a compositor. 

Si hagués fet el mateix en l’àmbit 
esportiu seria més reconegut?

És un altre món. Tot és esforç, estudi 
i sort. Sobretot, esforç. 

compositorBernat Vivancos

L’art sempre es viu amb 
un esperit transcendent 
o espiritual. I jo mai 
no me n’amago
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informe

La majoria dels escolans, quan dei-
xen Montserrat, continuen els estudis 
musicals, tot i que no necessàriament 
es dediquen professionalment a la 
música. Però sempre queda el pòsit 
de la formació que dóna aquesta ex-
periència i la vivència de cinc anys 
a Montserrat.

Tradicionalment ha estat un inter-
nat, però el curs 2005-2006 els nous 
temps van portar a relaxar aquesta 
fórmula i els alumnes que tenen les 
famílies més a prop poden anar a 
dormir a casa. També es va ampliar 
el descans del cap de setmana: aca-
ben el divendres a la tarda i tornen 
al monestir diumenge al matí per 
participar en la missa conventual. I la 
resta de diumenge poden compartir 
el dia amb la família a Montserrat. 
A més, van allargar les vacances 
dos mesos, de finals de juny a finals 
d’agost. 

Aquesta oferta és la que aquest 
curs han tingut 53 nois d’entre 8 

i 13 anys. Al setembre van entrar 
13 nous escolans, després de la se-
lecció entre els aspirants. Els nens 
comencen a quart de Primària, però 
un any abans es comencen a fer les 

proves de selecció. Les jornades 
de portes obertes de primavera 
acostumen a ser la primera pre-
sa de contacte de l’Escolania 
amb les famílies dels candidats 
a escolans.
Ara, el 25 d’agost tornarà a 

començar un nou curs. La nove-
tat és el canvi de director mu-
sical del cor, un relleu natural. 
Llorenç Castelló, especialitzat 

en la direcció de cor, també 
és exescolà i deixeble del 

pare Ireneu Segarra, 
com Bernat Vivancos. 
“Montserrat assegura 

la continuïtat del pro-
jecte musical”. Aques-
ta és la proposta de 
l’Escolania.

Aquesta primavera, una gira 
per primera vegada als Estats 
Units amb tres concerts: Nova 

York, Nova Jersey i Washington. I el 
2004 ja havien saltat l’Atlàntic per 
actuar a Puerto Rico. El curs ante-
rior van anar a Rússia, convidats per 
tercera vegada en dos anys. I també 
van estar a Polònia, al Festival Inter-
nacional Música Antiqua Europae 
Orientalis. França, Alemanya, Flan-
des i Roma també estaven a l’agenda 
dels darrers dos anys. Aquest curs, 
a més, han tancat l’enregistrament 
d’un nou disc que està a punt de sor-
tir, després del que van editar l’any 
passat amb música del pare Àngel 
Rodamilans i poemes de Jacint Ver-
daguer. Així mateix, han mantingut 
les diverses actuacions a Catalunya, 
una de les més recents a Santa Maria 
del Mar a favor d’una fundació onco-
lògica. La sortida del monestir per 
causes solidàries també és habitual. 
Una de les més populars va ser la 
participació en la Marató de TV3. I 
bona part de tot això es pot tastar 
al canal de l’Escolania al YouTube, 
que en poc més de cinc anys acumula 
un milió de visites d’arreu del món.

Aquesta és la projecció de 
l’Escolania. El que més es veu, a ban-
da de la presència diària als oficis li-
túrgics de Montserrat. Però a la base 
de tot això hi ha una escola cristiana 
que des de dins de l’abadia ofereix 
durant cinc cursos una formació in-
tegral als nois que hi estudien. Com-
paginen els ensenyaments generals 
obligatoris i els musicals amb la seva 
participació en el cor, l’Escolania 
de Montserrat. Allà fan els darrers 
cursos de Primària i els primers de 
Secundària, i també els estudis de 
música corresponents. Cada escolà 
estudia dos instruments, el piano 
i un segon instrument a escollir, a 
més de llenguatge musical, conjunt 
instrumental i, és clar, cant coral. 
Una formació gairebé personalitzada.

Una escola cristiana
J. LL. B.


