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Presentació
Teniu a les mans un número especial del Butlletí dels Antics Escolans. I ho és per un triple motiu:
per l’arribada del número 50 de la
publicació, nascuda el 1976; pel
record i homenatge al P. Josep M.
Cardona, que tants escolans van
poder conèixer des dels anys 80
com a subprefecte, prefecte i coordinador de l’Escolania i que ens va
deixar al setembre de 2010; i per un
homanatge festiu, ple d’estimació
i reconeixement cap al G. Odiló
Planàs. Un grup dels que van ser
deixebles seus li van organitzar, a
l’estiu passat, un concert-homenatge al monestir de Solius.
Moltes gràcies a tothom qui
ha col·laborat directament en
l’elaboració d’aquest butlletí, des
dels promotors de l’homenatge al
G. Odiló ﬁns als articles que hem
rebut de diferents antics escolans
recordant el P. Cardona. És, tot
plegat, una mostra d’afecte que es
demostra perdurable, per la fonda empremta que ens han deixat
aquests dos monjos, educadors i
amics de tants antics escolans.
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50 números del full de la UEM
■ Com a fruit de la primera Trobada celebrada a
Montserrat els dies 1 i 2 de febrer de 1975 per la
promoció dels anys 1939-1950, es va parlar de
la conveniència d’editar periòdicament un full
d’informació.

ANTICS ESCOLANS DE MONTSERRAT
NÚMERO 50

1975. El primer full va sortir, sense número ni
data, el mes de maig de 1975, amb un tiratge de
650 exemplars. Constava de 8 pàgines: paraules
del P. Abat Cassià; cròniques de l’Escolania i del
Monestir; una col·laboració-crònica de l’Aplec
General celebrat el dia 13 d’abril, a càrrec d’en
Josep Maria Ximenis, i altres petites notícies
d’activitats i de fets familiars.
En el mes d’octubre del mateix 1975, sortia el
número 2, aquest ja amb data i número, més o
menys de les mateixes característiques que el primer, però hi ha una secció amb el títol de “Els
líders opinen”. També constava de 8 pàgines.
Pel desembre d’aquest any 1975, sortia el número 3, també de 8 pàgines.
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1976. L’any 1976, van sortir 4 números, del 4 al
7. Aquest darrer, va ser el primer en posar-hi una
‘separata’ de diferent color dedicada al P. Josep
Maria Gassó, traspassat el dia 15 d’octubre de
1976.

nes i una ‘separata’ dedicada als abats Celestí Maria Gusi i Gabriel Maria Brasó, morts aquest any
1978. El número 12 surt també amb 10 pàgines.

1977. Surten 3 números. Al número 10, al desembre, també hi ha una ‘separata’ de 8 pàgines
dedicades al P. Ireneu Maia Segarra, amb motiu
dels seus 50 anys de Bisbetó. Quatre Bisbetons
contesten unes quantes preguntes: P. Eugeni
Quintana; Fèlix Vinyals; Maties Cabré i Joan
Maria Pareta.

1979. El número 13, de 16 planes, dedicat a
l’Abat Aureli M. Escarré i l’Escolania als 10 anys
de la seva mort. Encara aquest any, surten dos números més.
1980. En el número 16, hi ha una ‘separata’ dedicada al P. David Pujol, mort el novembre anterior
a Medellín. Hi ha articles dedicats al P. David, del
P. Abat Cassià; Josep Jutglar; P. Eugeni M. Quin-

1978. Surten dos números: L’11, amb dotze pla-
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1991. A l’abril surt un altre extraordinari: Sebastià
Maria Bardolet i Pujol, és nomenat abat de Montserrat És el número 31, i per primer cop, surt una
fotograﬁa de color, la de la portada. L’exemplar
és de 24 planes.

tana; P. Gregori Estrada; Josep Maria Roma i
Francesc Civil. És la primeta vegada que s’arriba
a les 20 planes.
A l’octubre d’aquest any surt el número 17.
1981. Aquest any surten els números 18, 19 i 20,
tots tres sense cap apartat especial.

1992. No surt cap número. El número 30 no es va
donar a cap Full Informatiu.

1982. El juny surt el 21 amb una ‘separata’ dedicada al P. Anselm Ferrer amb motiu del seu centenari. El número 22 del novembre, hi ha tot un
apartat de 16 planes, dedicat al primer viatge de
l’Escolania al Japó.

1993. Surt el número 32, de 32 planes, amb els
fets ordinaris corresponents als anys 1987, 1988 i
1989. A partir d’aquest número, surten amb paper
cuixé i fotograﬁes.

1983. Aquest any només surt el número 23.

1994. El juliol surten els números 33 i 34, amb un
sol exemplar de 44 planes. Hi ha els fets dels anys
1990, 1991, 1992 i 1993.

1984. Surten els números 24 i 25, aquest amb una
portada feta expressament pel. P: Oriol Diví.

1995. El número 35, surt el desembre d’aquest
any, amb 40 pàgines. A les planes del davant i
la del darrera, ens estrenem amb fotograﬁes de
color. Correspon als fets de 1994.

1985. El número 26 surt el novembre d’aquest
any, amb una ‘separata’ dedicada a l’Escolania
en el seu viatge a Terra Santa. (Precisament hi ha
la fotograﬁa de la celebració del P. Josep Maria
Cardona, junt amb el P. Ireneu i el P. Adalbert,
celebrant l’Eucaristia a l’església de la Nativitat.
Aquest fet surt reﬂectit en algun dels escrits que
hem rebut sobre el P. Cardona).

1996. Al desembre surt el número 36 de 32 pàgines. Els fets corresponen a l’any 1995.
2000. A partir d’aquí ens endarrerim molt ja que
ﬁns el gener de 2000, no surt el número 37 amb
els fets de l’any 1996. Hi ha un apartat de 16 planes dedicat al P. Abat Antoni Maria Marcet.

1986. Surt el número 27 recalcant el foc que hi ha
hagut a la muntanya de Montserrat. També hi ha
una ‘separata’ dedicada al P. Abat Antoni Maria
Marcet i al P. Àngel Rodamilans, amb motiu dels
50 anys de maltempsada guerra incivil.

2001. Al març surt el número 38, amb els fets relacionats a l’any 1997. Hi ha una entrevista amb
en Josep Benet i Morell, pel Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes.

1987. Surt al desembre, el número 28.
1988. El desembre surt el número 29, extraordinari dedicat exclusivament als 75 anys de la Fundació de la Unió, i dels 40 de la Coral. Tot aquest
número és amb paper cuixé, i consta de moltes
fotograﬁes. És de 16 pàgines.

2002. Al febrer surt el número 39 amb els fets
de l’any 1998, i un apartat de 10 planes dedicat als 80 anys del P. Ireneu i 44 de Director de
l’Escolania.
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2003. Al febrer surt el número 40 amb els fets de
l’any 1999, i un relleu especial pels 50 anys del
Germinábit.

2007. El número 45 surt el juny de 2007, amb
un relleu especial per la reinauguració del servei
del cremallera. Els fets d’aquest full, són de l’any
2003. Va tenir 36 planes.

2004. Al gener surt el número 41 corresponent
als fets de l’any 2000. En aquest número hi ha
una llarga entrevista amb el nou Abat de Montserrat, Josep Maria Soler. També hi ha unes imatges
dels desperfectes causats per la pluja en el mes
de juny.

2008. Al febrer es treu el número 46 corresponent
als fets de 2004, i amb unes planes especials dedicades a la beatiﬁcació del Dr. Pere Tarrés, Consiliari dels Antics Escolans.

2005. Al març surt el corresponent als fets del
2001, número 42. Cal remarcar en aquest número la reinauguració de l’Escolania. Es va fer un
Aplec extraordinari. Es fa difícil concretar quants
Antics Escolans i famílies van assistir-hi. Sabem
que es va passar de 450 assistents !! Hi ha diverses fotograﬁes de les obres de restauració, i de
com era abans i és ara l’Escolania.

2009. El febrer surt un full que correspon als fets
de 3 anys: 2005, 2006 i 2007. Així ens posem al
dia! No hi havia coses especials, però el resum
d’aquests tres anys, fa que surti un número amb
68 pàgines !!!
El desembre d’aquest any 2009, surt el número
48 corresponent als fets de 2008, i un apartat especial dedicat a l’Abat Cassià Maria Just i Josep
Benet i Morell, tots dos traspassats aquest any
2008.

2006. El mes de gener veu la llum el número 43
corresponent als fets de 2002. D’aquest número cal destacar-ne els 75 anys de Bisbetó del P.
Ireneu. Aquest fet motivà un Aplec Extraordinari
celebrat el 14 de desembre. Hi assistiren també
els Bisbetons de 50 i 25 anys.
L’octubre de 2006, surt un extraordinari dedicat
exclusivament al P. Ireneu amb motiu de la seva
mort ocorreguda el 19 de novembre de 2005. Tots
els articles d’aquest Full són d’Antics Escolans
de diverses edats i estaments musicals. Va tenir
44 planes.

2010. El novembre de 2010, surt el número 49
corresponent als fets de 2009. No hi ha cap efemèride especial, però surt la fotograﬁa del nou
orgue de Montserrat, inaugurat el 2010.
I el número 50. és aquest que ara teniu a les vostres mans.
L’Equip de Treball
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Petit recull de portades i contraportades d’aquests primers 50 primers Butlletins. D’esquerra a dreta, i de dalt a baix
-començant per la pàgina anterior- les portades del número 1 (1976), del número 25 (1984) i del que commemorava el
75è aniversari de la Unió d’Antics Escolans i el 40è de la Coral (1988); portada especial dedicada al P. Sebastià Bardolet amb motiu de la seva benedicció abacial (1989), pàgines especials per recordar el 50è aniversari de l’Entronització
(1997), el 50è aniversari de la revista ‘Germinabit’ (1999), i l’entrevista al nou abat P. Josep M. Soler (2000), el
mateix any que un impressionant aiguat va provocar greus destrosses al Monestir i al seu entorn. El Butlletí dels Antics
Escolans també ha recollit a les seves pàgines la mort i homenatge al P. Ireneu Segarra en un número especial (2005),
la inauguració del nou cremallera (2003), la mort de Joset Benet i el P. Cassià M. Just (2008) i la inauguració del nou
orgue de la Basílica (2009). A la foto gran, la trobada per la inauguració de la nova Escolania, a l’octubre de 2001.
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Al núm. 13, especial a l’abat Aureli
M. Escarré en el 10è aniversari de la
seva mort, ocorreguda el 1968.

El pare David Pujol, mort el 1979.
Protagonista al full núm. 16.
La foto és de 1935.

Sobre aquestes línies, tres moments rellevants de la història més recent de l’Escolania i que també va recollir
el nostre Full. La primera anada al Japó, el 1982, i i la
gira a Israel, a l’estiu de 1984. S’hi van reproduir els
cartells que promocionaven aquelles gires. I al costat,
un moment especialment emotiu: la missa a l’església
de la Nativitat, a Betlem, amb el P. Cardona, el P. Ireneu i el P. Adalbert Franquesa. (Núms. 22 i 26).

8

Pere Tarrés va ser consiliari dels Antics Escolans. Li vam dedicar el núm.
46, per la seva beatiﬁcació.
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El núm. 7 incloïa un homenatge al P. Josep M. Gassó,
mort aquell any 1976. Un monjo i Prefecte molt estimat.
El nostre Full reproduïa una foto per primera vegada

El núm. 31, dedicat a la benedicció abacial del P. Bardolet,
s’il·lustrava amb l’audiència de Pau VI amb motiu de
l’enregistrament de la Missa Romana. Llavors era Prefecte.

Full 29. S’hi va reproduir aquesta foto del Benedicite, que el 1951 celebrava el centenari de restauració de l’Escolania

Full 29. Fotograﬁa del 16 d’abril de 1988, Aplec General dels Antics Escolans celebrant el 75è aniversari de l’enitat.
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Full 35. Imatge històrica del bisbetó de 1994 amb els de feia 25, 50 i 75 anys.

Full 21. Pàgines especials amb
motiu del centenari del naixement
del P. Anselm Ferrer. (1882-1969)

Full 27. 50è aniversari de la mort
del P. Àngel Rodamilans (18741936), assassinat durant la guerra.

Full 39. La Coral d’Antics Escolans i l’OBC al Palau amb motiu dels 50 anys

Full 43. 75 anys de Bisbetó del P. Ireneu. S’havien commemorat el 2002.
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37

La Mare de Déu de Montserrat
en les festes de l’Entronització
de l’abril de 1947, que vam
recordar amb un número especial,
el 38, quan se’n complia el 50è
aniversari; entre altres coses, amb
una entrevista a l’historiador i
antic escolà Josep Benet.

Full 37. Pàgines especials amb
motiu del cinquantenari de la mort
de l’Abat Antoni M. Marcet, un
personatge clau per Montserrat, per
l’Església catalana i pel conjunt del
país, amb un abaciat (1912-1946)
que va haver d’afrontar el drama
de la guerra civil.

El P. Ireneu rep de mans del llavors
president de la Generalitat, Jordi
Pujol, la Creu de Sant Jordi, el 1986.
Ho vam recordar el núm. 44.
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En record al pare Josep M. Cardona
El 20 de setembre de 2010 moria a Montserrat
el pare Josep M. Cardona. El seu enterrament,
l’endemà, va ser expressió de ﬁns a quin punt va
deixar empremta a molts escolans en el seu pas,
en diferents etapes, com a prefecte i subprefecte
de l’Escolania. L’Equip de Treball dels Antics
Escolans ens vam plantejar de seguida fer un
recull de testimonis per recollir, com a homenat-

ge, tot aquest afecte, en una crida oberta que ha
obtingut la resposta que es recull a continuació.
Hi ha uns primers articles del pare abat Soler,
l’abat emèrit Bardolet i el director musical de
l’Escolania, Bernat Vicancos. Després, els que
s’han rebut seguint la nostra invitació. Gràcies
a tothom que hi ha col·laborat i, sobretot, un record molt agraït per al pare Cardona: en Pep.

FOTO EXTRETA DE LA WEB DE LA COMUNITAT PARROQUIAL DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE TERRASSA

12

EN RECORD AL P. JOSEP M. CARDONA

El Pare Josep Maria Cardona, escrivia de tant
en tant, cartes als pares i mares d’escolans i antics escolans. Acompanyem aquesta carta, que
creiem que devia ser la darrera que va trametre a
tota aquesta família.

més de 40 anys que porto a Monestir intentant
seguir la Regla de Sant Benet que és un camí
d’aprenentatge i una escola del servei Diví i als
germans. Procuro mirar endavant i tenir sempre
objectius concrets pels quals lluitar. No és fàcil;
però el Senyor ens dóna les forces necessàries,
amb l’ajut i l’exemple dels germans. Sempre podem fer les coses una mica millors i descobrir fórmules per ajudar els més desfavorits.

Montserrat, juny 2010, ﬁnal de curs 2009-2010
Benvolguts pares, mares i Antics Escolans:

Que tingueu un bon estiu, encara que em sembla
que enguany serà curt. Us recordeu de l’aiguat de
fa 10 anys? Que trobeu temps per descansar de les
coses diàries i trobeu temps per poder reﬂexionar
i encarar el nou curs amb ganes i mirant de compartir totes les coses bones que podeu transmetre
als altres. Compartir és el que fa millor i més humanes a les persones.

Fa molt de temps que us volia escriure per
conèixer directament les vostres trifulgues: estudis, feines, vida familiar i, al mateix emps, explicar-vos com em trobo en el meu procés.
Suposo que esteu a les acaballes del curs i ara
recolliu allò que, durant el curs heu sembrat o volíeu sembrar, que de tot hi deu haver a la vinya del
Senyor. Per alguns de vosaltres que ens hem vist
personalment, sé dels èxits o dels camins que heu
emprès i que us han de dur al vostre treball futur.
D’altres m’heu dit que, durant l’estiu, haureu de
sacriﬁcar les hores de platja o de viatge que teníeu projectats. Segur que l’any vinent anirà millor. Així us ho desitjo.
Per altra banda, a alguns ja us deu haver arribat
que, darrerament, he estat deu dies internat fent
diverses proves clíniques de cara a solucionar alguns problemes de salut. Dissabte em van donar
l’alta però amb la condició de no excedir-me. Bàsicament tinc una anèmia general que fa que em
trobi al límit de moltes coses. Qualsevol canvi,
distorsiona la vida normal. Em falten molts globus rojos i moltes plaquetes, però d’això no en
venen a les farmàcies. Durant aquests dies d’ITV
em van posar set bosses de sang. Què hi farem
!!!
Jo em sento molt acompanyat per la pregària i
l’estimació de tots vosaltres i moltes altres persones que he anat coneixent i estimant al llarg dels

Amb tot l’afecte m’encomano a les vostres pregàries i ja sabeu on sóc per si us puc ser útil en
alguna cosa. Que tingueu unes bones vacances i
bon retorn.
Vostre, en Crist, per sempre. Una abraçada,
P. Josep Maria Cardona, monjo de Montserrat
Per norma en el petit espai que quedava lliure,
sempre hi havia alguna frase escrita a mà, dirigida directament a la persona.
En els darrers dies de vida del P. Josep Maria
Cardona, el P. Jordi Castanyer va fer uns correus
electrònics comunicant l’estat de salut i com seguia la seva malaltia, i que no ens amagava que
s’anava acabant.
El dia de la seva mort, 20 de setembre, n’hi ha
un del P. Jordi dient-nos que el P. Josep Maria
acaba de morir, i un altre del G. Sergi d’Assís
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Gelpí, actual prefecte de l’Escolania, on ens deia
les darreres paraules del P. Josep Maria i alho-

ra ens concretava l’hora del seu enterrament a
Montserrat, ﬁxat pel dimarts 21 de setembre.

Homilia de l’enterrament
P. Josep Maria Soler, abat de Montserrat · 21 de setembre de 2010
Per què? Tot i que feia un cert temps que prevèiem que arribaria aquesta hora, no deixem de
preguntar-nos: per què? El Senyor no ha escoltat
les nostres pregàries a favor de que recuperés la
salut. Ens veiem privats d’un monjo bo, amable
i paciﬁcador, disponible, amb la gran capacitat
d’estimar, d’ajudar els altres, en el que podies
conﬁar responsabilitats. I ens en veiem privats
quan estava en una edat de plenitud.

Però el P. Josep Maria s’ha esforçat per ser ﬁdel a
la crida de Déu i s’ha deixat puriﬁcar per la gràcies de Jesucrist. Per això ara preguem, tot esperant que també se li puguin aplicar aquelles altres
paraules de la mateixa lectura, Déu s’ha complagut en la seva vida, l’ha estimat i se l’ha endut. I
davant els nostres “per què? “ la paraula divina
afegia: la gent que ho veia no ho entenia ni sabia
adonar-se que Déu ve a visitar els seus elegits.

Per què ens ha deixat un germà, un oncle, un nebot, un cosí tan sol·lícit de la família tot i la seva
opció monàstica? Per què la malaltia ens ha pres
un amic, un conﬁdent, un que ha fet tant de costat
a tantes persones i que els en podia fer tant encara? Per què? Ens ho preguntem molts de nosaltres. Però, les lectures que acabem d’escoltar ens
permeten d’intuir el misteri d’aquesta hora que
estem vivint en el traspàs del P. Cardona.
Nosaltres, germans i germanes, tendim a mirar
l’existència humana d’una manera intramundana,
com si només la vida d’aquí fos plena. I tendim
a considerar la realitat de després de la mort com
una existència minvada, com un estat de letargia.
Això si és que no dubtem de la realitat d’aquesta
vida futura, tot i dir-nos cristians. En canvi, la
realitat que ens presenta la Paraula de Déu, és una
altra. I el P. Josep Maria, l’ha viscuda.

Per dur una vida neta tal com la proposa la Paraula bíblica, cal anar-se nodrint amb el pa baixat
del cel del qual ens parlava Jesús a l’evangeli. El
pa de la paraula divina, que ens alimenta espiritualment i ens il·lumina per tenir una visió de fe
sobre la vida. I, també, el pa de l’Eucaristia que
ens envigoreix i ens va identiﬁcant amb el misteri
pasqual de Jesucrist. Qui el menja, aquest pa, qui
se’n nodreix, segons que hem sentit a l’evangeli,
viurà per sempre; el Senyor els ressuscitarà al darrer dia. Però aquesta no és sols una realitat per al
ﬁnal de la vida. Nodrir-se del pa de la Paraula i
del pa de l’Eucaristia va transformant l’existència
i va creant una relació íntima amb Jesucrist, per
això ell deia encara a l’evangeli: qui menja la
meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en
ell. Aquesta relació íntima entre el Senyor i el qui
el rep es viu amb la naturalitat de la vida de cada
dia i va transformant l’existència. Ho hem vist en
l’etapa ﬁnal del P. Josep Maria.

La primera lectura ens deia que no és la llarga
vida el que dóna la maduresa sinó una vida neta.
És cert que la vida humana no és mai neta al cent
per cent a causa de la fragilitat i dels mancaments.

Hi ha, encara, un tercer element que transforma la persona que viu la fe cristiana, a més de
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l’assimilació de la Paraula i de nodrir-se amb
l’Eucaristia. Ës l’amor als altres. Ens n’ha parlat
la segona lectura. Estimar ens fa passar de mort a
vida. Perquè ens identiﬁca amb Jesucrist que ha
donat la seva vida per nosaltres i dóna profunditat a l’existència tot obrint la porta de la vida
per sempre. I el P. Josep Maria estimava molt. Ha
gastat la seva vida pels altres.

tat, amb una gran disponibilitat a ser útil allí on
calgués. La seva irradiació espiritual ha arribat
a moltíssimes persones, particularment als qui
van ser escolans durant el temps que en tingué la
responsabilitat. Avui donem gràcies a Déu pel do
que ha atorgat en la persona del P. Josep Maria.
Aquest do s’ha fet particularment notable durant
els gairebé quatre anys de la seva malaltia. Sense
lamentar-se’n mai, l’ha llegida a la llum de la fe,
amb plena conﬁança en Déu que és Amor. D’aquí
la joia i la pau que comunicava. Quan li dèiem
que pregàvem per la seva salut, responia: “no pregueu perquè em guareixi, sinó perquè es faci la
voluntat de Déu”. O encara: “vosaltres em voleu
estirar cap avall, però sento que m’estiren cap a
munt i tinc desig d’anar-hi”. No deixava, però, de
fer abnegadament els tractaments mèdics necessaris. A la solemnitat pasqual de l’any passat, em
va dir: “tinc la sensació d’avançar cap a la Pasqua; serà aquest anys? Serà el que ve?”. Aquest
desig de “la vida eterna amb tot el espiritual”, per
dir-ho amb paraules de la Regla benedictina , no
li privava de viure intensament i de treballar al
servei dels altres en la mesura de les seves possibilitats.

S’havia deixat treballar per la gràcies per tal de
poder anar entrant pel camí de la caritat perfecta,
malgrat la fragilitat humana i les fallades que pugui causar. Intuint que el Senyor el cridava a ser
per a ell, l’any 1967 va entrar al nostre monestir.
Havia nascut a Sant Fruitós de Bages ara farà 62
anys. La família, però, es traslladà l’any següent
a Esparreguera, ﬁns que passats uns onze anys
anà a residir a Barcelona, on obriren una ﬂeca.
Després d’acabar el batxillerat superior i format
en l’oﬁci de forner pel treball al forn de casa,
optà per la vida monàstica. L’havia coneguda fent
d’acòlit al monestir de Sant Pere de les Puel•les.
A Montserrat, professà l’any 1969 i el 1983 rebé
l’ordenació presbiteral. De tarannà treballador i
responsable, ha anat exercint diverses tasques,
entre altres: cap del taller d’enquadernació, ecònom o majordom adjunt i encarregat de l’edició
de discos de Montserrat.

Molts hem tingut la ser de ser testimonis dels darrers dies de la vida del P. Josep Maria Cardona,
El seu llit de l’hospital s’havia transformat en un
altar en el qual feia ofrena a Déu d’ell mateix, es
donava a la pregària, vivia la intercessió a favor
dels altres i la comunió fraterna. Hi ha donat gràcies per tot el que havia rebut de Déu i dels altres;
ha demanat perdó per les seves mancances i ha
estat sol•lícit a ajudar les persones pensant més
en elles que en ell mateix. Amb plena consciència, s’ha acomiadat, molt sovint individualment,
de tants i tants que l’hem estimat. Solia dir: “No
ploreu. Vaig al Pare. Us recordaré i pregaré per
vosaltres”.

El que l’ha fet més conegut i estimat, però, són
els set anys de prefecte de l’Escolania i després
encara, amb una nova estructura, cinc anys més
com a Director de la Residència. Una altra responsabilitat important va ser la de prior del monestir, que exercí durant set ants en l’abadiat del
P. Sebastià. Al llarg dels tres darrers abadiats, i
ﬁns a la seva mort, ha estat membre del consell
que ajuda l’abat en la gestió de Montserrat.
Totes les seves tasques les ha dutes a terme amb
esperit de servei, amb competència, amb lleial-
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Poc abans d’entrar en coma, va demanar de resar completes amb els qui érem a l’habitació de
l’hospital. Ho va fer amb una devoció notable.
Els textos litúrgics d’aquella hora, plens de serenitat, prenien tot un relleu especial: M’adormo en
pau...i em sento en vós segur. No et farà por la basarda de la nit. Saciaré el seu desig de llarga vida.
Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se’n

vagi en pau, com li havíeu promès. I acabàrem
amb el Virolai: “Rosa d’abril, Morena de la serra.... guieu-nos cap al cel. Sien per tots escala de
la glòria eixos penyals cobert de romaní”.
Que ho siguin per al P. Josep Maria, per la gràcia
d’aquesta eucaristia que oferim al Pare, units per
obra de l’Esperit Sant a l’oblació del Crist.

El prior Josep M. Cardona
P. Sebastià Bardolet, abat emèrit de Montserrat. Escolà 1943-1948
Se’m demana que escrigui unes ratlles sobre el
P. Josep M. Cardona, ja que va ser el meu prior
durant sis anys del meu abadiat. I ho faig de molt
bona gana.

que per la manera de ser pel P. Josep M. i per tota
l’experiència que havia acumulat a través de les
responsabilitats que havia exercit anteriorment,
podia ser un prior excel•lent. A més, nosaltres dos
sempre ens havíem entès perfectament. Després
de parlar-ne amb molts de la comunitat i especialment els degans, que em van donar el vistiplau, li
vaig proposar. Al primer moment es va espantar
una mica. Sabia prou que no era una responsabilitat ni fàcil ni sense importància. Al final, amb
una generositat admirable i com a repte personal
d’ajuda i de servei a la comunitat, va acceptar.

Tal com està organitzat el monestir, i seguint la
Regla de Sant Benet, el prior és la segona autoritat dins la comunitat. A diferència de l’abat, que
és elegit pels monjos, el prior és nomenat directament per l’abat. Les seves atribucions concretes vénen establertes per la normativa de la Congregació de Subiaco, a la qual pertany el nostre
monestir, i també per la tradició i costum de la
nostra comunitat. A Montserrat, el prior és qui
substitueix l’abat en tot el que calgui, en absència d’aquest. És també el primer col•laborador
de l’abat, l’home de confiança, el seu primer
conseller. Si l’abat té la representativitat de la
comunitat, el prior és el principal responsable de
l’organització de les activitats materials i el que
té la cura directa de les necessitats personals de
cada monjo. En una comunitat nombrosa com la
nostra i en un lloc complex com és Montserrat,
s’endevina que la missió del prior no és pas petita.

Van ser sis anys d’una col•laboració fidel i fraterna. No cal dir que jo podia confiar plenament en
ell. La sintonia d’ideals i de sentiments, encara
que l’un i l’altre no amagàvem pas les nostres diferències, van fer una col•laboració fàcil. I per a
mi, va ser una ajuda magnífica en la meva càrrega
abacial.
Se li notava l’experiència que havia acumulat durant tos els anys de prefecte de l’Escolania. Puc
afirmar que l’Escolania és una escola de formació
magnífica per als prefectes i col•laboradors. I no
deixa de ser una gran oportunitat d’enriquiment
humà el contacte amb els nois i amb les seves fa-

Quan va ser el moment oportú, em va semblar
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mílies, variades i interessades pel bé i la formació
dels fills.

en una comunitat tan variada i complexa com la
nostra, era una qualitat que facilitava molt el dia
a dia per a tots.

Una de les característiques del prior Josep M. era
la facilitat de relació amb tothom. Sapia comunicar una senzilla i autèntica estimació per cada
monjo, sense haver d’ignorar les debilitats inherents a la condició humana. Era un home pràctic,
un manetes, avesat al treball exigent de cada dia.
Segurament que de jove, al forn de casa seva, ja
va posar i exercir aquests fonaments que li servirien per tota la vida. Això feia que tingués molts
recursos amb els quals podia resoldre ell mateix
moltes situacions i organitzacions complexes.

Home de conviccions i d’ideals. Tenia molt clares les raons per les quals havia abraçat la vida
monàstica, i hi volia ser fidel fins al fons. Ho
va demostrar prou durant tot el temps de la seva
malaltia.
En fi. Amb aquestes senzilles notes de la seva
personalitat no intenro pas canonitzar-lo, evidentment. Però sí que dono gràcies a Déu d’haver pogut tenir al meu costat un prior com ell durant sis
anys del meus abadiat. I estic content que, amb
aquestes ratlles, ho hagi pogut compartir amb tots
els qui les llegireu.

Sempre m’havia admirat la seva capacitat de prevenir les coses. Avançar-se a moltes necessiats,

El monjo que esdevé amic
Bernat Vivancos, director musical de l’Escolania. Escolà 1983-1987
El dimarts dia 21 de setembre, Montserrat amb
el cor compungit, deia adéu a un monjo molt
estimat: el P. Josep Maria Cardona. El pare abat
Josep Maria Soler, en una homilia especialment
colpidora, franca i molt emotiva, va saber expressar, amb poques paraules, el que molt portàvem
a dintre: la sensació d’haver perdut un amic, un
germà, un monjo competent, un conﬁdent, un
home amb una lucidesa espiritual i humana poc
freqüent. Aquell matí de boira grisa, que contrastava amb el seu record lluminós, vam coincidir
gent de procedència ben diversa, però tots amb
un cant a l’uníson d’agraiment pel seu exemple
d’home bo.

tir de Montserrat, professà solemnement quatre anys més tard. Durant tots aquests anys se li
van encomanar tasques ben diverses, sovint de
molta responsabilitat, ﬁns arribar a ser el prior
del monestir del 1993 al 2000, durant l’abadiat
del P. Sebastià Bardolet. La gran família que és
l’Escolania, formada per escolans, exescolans i
les seves famílies, educadors i un ample cercle
d’amics, el recorda amb especial emoció, ja que
va ser en el si d’aquesta institució on el P. Cardona va desenvolupar una activitat important i continuada, deixant una empremta que encara inspira
els temps actuals.
Recordo amb emoció, la rebuda que em va fer
als meus 10 anys , en la meva entrada com a escolà de Montserrat. El sentiment d’incògnita i

El Pare Cardona va entrar a formar part, l’any
1969, de la comunitat benedictina del mones-
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fragilitat pròpia d’un nen que s’enfrontava a un
canvi important es va veure contrastada amb la
mà oberta d’un nou familiar que t’acollia amb
bonhomia, amb tendresa. Aquella mà que em va
rebre de nen era la mateixa que, anys més tard,
em donava la benvinguda com a director del cor
que lle tant estimava. Entremig de tots aquests
anys, el sentiment d’haver tingut en tot moment
una persona amiga, conﬁdent, propera, no ha cessat mai, i crec que no m’equivoco aﬁrmant que
aquest sentiment l’hem compartit també moltes
altres persones.

de l’Església d’avui. En ell no hi havia gens la
imatge d’una Església que jutja, moralment severa, una Església que pot fer la impressió que castiga o renya, que et fa sentir a voltes desemparat o
exclòs. Estar al seu costat suposava veure la cara
més amable de la fe, aquella fe que t’acull, que
et comprèn, que et respecta, que t’honora, també. Era un home lliure, i et feia assaborir aquesta
llibertat. I, el que és més important, tot això ho
contagiava sense renunciar a uns principis sòlids,
sense deixar-se emportar per la banalitat ni la gratuïtat en què sovint podem caure. Era un exemple
de conjunció entre amabilitat de la fe i la convicció profunda.
Recordo haver-lo vist plorar només una vegada.
Va ser arran d’una gira de concert que vam fer
amb l’Escolania per Terra Santa. Llavors, essent
jo escolà, i bastant despistat, no acabava de ser
conscient de la magnitud dels llocs on actuàvem.
Vam cantar al Sant Sepulcre. Ell, acompanyat del
venerat P. Ireneu, va oﬁciar-hi una missa. Les seves llàgrimes em van fer adonar que alguna cosa
d’extraordinari passava...
Els que hem tingut la sort d’estar al seu costat
aquests darrers dies, setmanes, hem pogut constatar també la seva fe sòlida . Després de tres anys
llargs de malaltia, viscuda sempre amb molta naturalitat, ha estat en la recta ﬁnal on hem redescobert un home de fe entera. Per a molts no ha estat
només un exemple, també un regal. Entràvem a la
UCI preocupats, tristos, saben que era també un
comiat; però en veure la naturalitat i generositat
de la seva fe, en sortíem reconfortats.

Efectivament, el P. Cardona, a qui molts hem
conegut familiarment com a Pep ha estat, sobretot, un monjo, però per a molts, també, un amic.
Però era un amic especial: era el monjo proper, el
monjo “de ciutat”, que t’escoltava, que et comprenia. Sabia posar-se en la teva pell. Contagiant
bonhomia, les converses que hi tenies irradiaven
serenor, sovint reconfortaven, et feies seu al seu
afecte. Hi ha un punt que m’agradaria destacar
especialment: el seu exemple i la seva lucidesa
em feien sentir, amb més convicció encara, part

Deia que només li faltava un graó... més aviat era
a Déu a qui faltava baixar-ne un i emportar-se’l.
Article publicat al setmanari
Catalunya Cristiana, número 1.619
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Testimonis per al record
Diferents antics escolans glossen la ﬁgura del monjo i amic Josep M. Cardona
La veritat és que el vincle afectiu amb en Josep
Maria Cardona ha anat més enllà de l’estada pròpiament dita a l’escolania. M’explicaré:
En Josep Maria, tot i néixer a Sant Fruitós de Bages, va créixer al Pobre Sec de Barcelona, igual
que els meus pares i fou en l’ambient parroquial
de Santa Madrona on es conegueren. A casa, sempre he sentit explicar l’anècdota de que el pare
posava les pel·lícules de cinema a la parròquia i
que en Josep Maria l’ajudava en tot allò que convingués.
Ja sent monjo, el meu germà Joan ingressà a
l’Escolania l’any 1974 i jo li vaig fer el “relleu”
l’any 1978. Vuit anys ininterromputs, doncs,
d’estada i vivències a Montserrat dels quals els
cinc últims en Pep en fou subprefecte.

Voldria acabar l’escrit esmentant una cita bíblica
que per a mi resumeix bastant el pensament cristià i, ﬁns i tot m’atreveixo a dir, vital, d’en Josep
Maria: “On hi ha caritat i Amor, allí hi ha Déu”.
Jordi Gonzàlez i Xicola. Escolà 1978-1982
Barcelona
En Josep Maria Cardona, en Pep per als amics,
va deixar petjada fonda en tots els que hi vam
conviure a l’Escolania i és que es feia estimar. El
recordo com una persona amb una gran energia,
autocontrol i alegria interna, sempre amb les piles
carregades. Dominant la situació -la “situació”
era un ramat de cinquanta cabretes adolescents,
algunes més boges que altres- sense necessitat
d’alçar la veu, optimista i vital. La seva presència
infonia respecte sense que per això deixés de ser
una persona propera i afectuosa.

Un cop surto de l’Escolania, la meva relació amb
Montserrat continua ben viva: trobades musicals,
de promoció, estades en cel·la per Setmana Santa,
etc., i això em permet de seguir tenint contacte
amb ell. Però és que a més, amb la seva actitud
d’obertura a l’altre, facilita molt aquests encontres.
I ja ﬁnalment, des que li diagnostiquen la malaltia, encentem una relació més personal, sigui per
correu, per carta o en alguna trobada al Monestir,
però sempre sense perdre aquella essència seva
personal del qui viu amb esperança, alegria i de
servei al germà.

Crec que aquesta singular combinació era el secret de l’èxit i val a dir que l’energia i la visió
positiva de les coses no el van abandonar mai.
N’hem estat testimonis els que hem seguit la seva
malaltia a traves de les reﬂexions que ell mateix
anava fent-nos compartir.
Òbviament, la seva condició de “perico” tampoc
passava desapercebuda però s’ha de dir que sabia
portar amb dignitat les servituds d’aquesta càrrega d’herència familiar. Al mateix temps, però,
en Pep Cardona era un home compromès amb el
país. En recordo més d’una discussió apassionada
amb algun professor de l’Escolania nacionalment
molt més tebi. Per tant, se li pot perdonar el peri-

Ja a nivell més espiritual, penso que la seva Fe i la
seva vivència com a monjo sempre ha anat molt
lligada a la quotidianitat, al dia a dia, al donar-se
als altres i amb un cor obert sempre a tothom, independentment de les creences de cadascú.
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quisme i, honestament, aquest seria un dels pocs
defectes que en sabria esmentar.

Quantes imatges i records! El dia de l’entrada, el
viatge a Israel (encara tinc la pell de gallina veientlo celebrar l’emotiva Eucaristia a l’església de la
Nativitat!) a la piscina de can Martorell, la inauguració del poliesportiu, la visita del Barça (com
ens feia la guitza quan perdia el Barça i guanyava
l’Espanyol! Sortosament no era gaire freqüent),
les obres de teatre, Sant Nicolau, el viatge a Àustria (encara recordo l’enorme gelat que em regalà
per l’aniversari a l’àrea de servei entre Viena i
Linz…) aquella pel·lícula de terror per als de 8è (i
després encara es passejava per la cambrada amb
la caputxa posada per fer-nos encara una mica
més de por!), l’emoció del darrer dia d’Escolania,
l’excursió de ﬁnal de curs, etc., etc.

Per tot plegat, cal fer-li arribar un nou i sentit
“gràcies” i demanar que el seu exemple ens segueixi guiant com en aquells anys llunyans de
l’Escolania.
Antoni Biarnés i Mas. Escolà 1977-1981
Berga
Dia de Tots Sants. Avui recordem tots els qui ens
han deixat i, molt especialment, els qui ens han
marcat profundament al llarg de la nostra vida
i el Pare Josep Maria Cardona, en Pep, n’és un
d’ells.

Només em resta dir: Gràcies, Pep, per l’educació
rebuda, la guia i els consells, el bon humor,
l’amor i l’exemple de vida i mort cristiana que no
oblidarem mai!

Dic molt conscientment al llarg de la nostra
vida, ja que en Pep no es va limitar a fer-me de
“pare” durant els quatre anys que vaig passar a
l’Escolania, sinó que sempre va estar molt present
en tot moment d’una manera o altra en moments
importants de la meva vida, preguntant molt interessat sobre els meus estudis, més tard sobre la
meva trajectòria professional, la família que anava veient créixer, felicitant-me puntualment per
l’aniversari (no deixa de ser rellevant, tenint en
compte la quantitat d’escolans que van passar per
les seves mans com vam poder veure en el funeral), acudint sempre que la salut li ho permetés a
la trobada de la nostra promoció (dies abans de
morir encara ens preguntava a alguns del nostre
curs si ja havíem decidit la data d’enguany), o
posant-me al dia en les visites a Montserrat o darrerament a l’hospital de les diverses activitats i
notícies d’aquest o aquell altre antic escolà…

Daniel Mestre i Dalmau. Escolà 1983-1987
Barcelona
Fa dies que dono voltes a com puc escriure en poques paraules les vivències viscudes amb en Pep.
I la veritat és que són tants, els records i anècdotes, que em costa fer un petit resum d’aquells
quatre anys meravellosos i de la posterior relació
que sempre hem mantingut.
En Pep era el subprefecte quan vaig entrar a
l’Escolania i, en ser dels més menuts, passàvem
unes estones més llargues que els altres escolans,
sobretot els dies que hi havia algun concert, en
què els de cinquè ens quedàvem amb el subprefecte. En aquelles estones, al relació era intensa.
Només catorze nens i en Pep. Recordo la primera vegada que vaig veure El Llibre de la Selva a
Barcelona, en una d’aquelles sortides íntimes en

Avui no he pogut evitar d’agafar els àlbums de
fotos de l’Escolania (com sabeu, moltes fetes per
ell mateix) i fer-hi una ullada.
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la que vam visitar el forn de pa de la seva família.
Meravellós!

Bé, segur que ell era el primer que hagués volgut
permetre’ns de poder veure els partits de futbol, o
escoltar-los, però les normes són les normes.

En Pep, no cal dir-ho, ha estat una persona clau
en el meu creixement, tant humà com cristià. Ell
em va ensenyar a tirar endavant, malgrat les adversitats que ens porta la vida i, en aquest sentit,
recordo una conversa que vam tenir al despatx,
el 1980. Era durant els primers dies a l’Escolania
i valoràvem els resultats del test psicotècnic que
tot just ens havien fet en entrar a l’Escolania. En
els resultats hi havia un comentari en la qual jo
em deﬁnia com una persona a qui no agradaven
les responsabilitats i ell em va explicar que, durant la vida, hi havia moments en els quals hem
de ser nosaltres els que hem de tirar endavant,
marcant-nos la nostra pròpia direcció, havent de
prendre decisions importants que comportarien
responsabilitats envers els altres i que, des de petits, havíem d’aprendre a viure amb aquesta responsabilitat. Era cert, i el consell que em va donar
l’he provat de portar sempre dins meu. Hem de
ser respectuosos amb els demés però valents i responsables a l’hora de prendre decisions.

Malgrat que en Pep ens hagi deixat em considero un afortunat per haver tingut l’oportunitat de
conèixe’l i compartir una petita part de la seva
trajectòria en aquesta vida. M’emporto el millor
regal que mai ningú pugui deixar: la nostra amistat i els nostres records.
Gràcies, Pep, per tot
Basili Séllez i Martín Escolà 1980-1984
Sant Fruitós de Bages
Tres anys van ser els que vam tenir el P. Josep Maria Cardona com a Prefecte de l’Escolania. (20012005). Realment, però, va ser molt més el temps
que ens va acompanyar en el nostre coneixement,
tant en el personal com en l’espiritual.
En els anys d’Escolania seguia dia a dia la vida
dels escolans, ens estimava de veritat i ho dic
de manera molt sincera i sentida. Sempre actuava amb una tarannà pacient, raonat i sincer. La
rialla era present en el seu rostre, una mirada
plena d’amor. Ens ensenyava amb explicacions
enriquidores sobre tota mena de temes: musicals,
geògraﬁcs, tradicionals, històrics i de vivències
personals. Estava sempre obert a tota iniciativa.
Procurava que gaudíssim de la natura que ens
envoltava i no oblidava l’esport tot i parlar-nos
del seu estimat “Espanyol”.

No cal dir que la tasca que en Pep tenia a
l’Escolania era digna d’admirar, ja que lluitar
cada dia amb cinquanta nens entre la infantesa
i l’adolescència no era ni és una tasca fàcil. En
aquest sentit recordo les vegades que, malgrat
les nostres malifetes, ell es plantava entre bronca
i bronca, intentava explicar-nos de manera metòdica i educada el perquè no es podia fer el que
acabàvem de fer. Qui no havia participat en les
curses nocturnes sota els llits de la Cambra de
dormir? Quantes vegades havíem acabat a la sala
d’estudi reﬂexionant sobre aquell acte? Quantes
ràdios havia arribat a col·leccionar en Pep durant
la nit per culpa del Barça? No sé si les hauria requisat si hagués estat l’Espanyol el que radiessin.

Recordo amb enyorança les matinals de dissabte
al Cambril. El tinc present fent la missa i sento les
seves paraules de “fe” i “amor”. L’esmorzar amb
els pares i tot seguit les passejades per l’estimada
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UNA DE LES TANTES FOTOS QUE TANTS CURSOS D’ESCOLANS VAN PODER FER-SE AMB EL PARE CARDONA | Fotograﬁa de Roger Vila

muntanya o els partits de futbol al camp del Monistrol.
Remarco l’interès que sentia vers les nostres famílies, la gran afectuositat que mostrava pels familiars que havia tingut ocasió de conèixer.
Personalment, amb els de casa havíem passat
força tardes de diumenge parlant. En Pep venia
d’una família de forners, igual que la meva mare,
negoci que ha continuat el pare.
Parlaria de tots els concert que vam fer i als que
ens va acompanyar amb entusiasme i alegria, de
les anades a Can Martorell, dels cants a la Verge,
de la seva passió per la fotograﬁa i de la seva immensa bondat.

plegats.
Els records omplen aquest gran buit que ens va
deixar la seva mort el passat vint de setembre després de la llarga malaltia, malaltia que va portar
amb fortalesa i serenitat.
Descansi al costat d’en Pere. Sempre el portarem
al cor.
Pau Font i Sunyer i família. Escolà 2001-2005
Torroella de Montgrí.
El Pare Cardona, per a mi era un home amb molt
de cor i que sempre estava disposat a ajudar tothom en els millors i en els pitjors moments.
A mi, sobretot, quan era al primer any de
l’Escolania, em va ajudar molt a superar
l’enyorança dels pares i em deixava trucar alguna dia a la nit des del seu despatx a casa meva i

Sortosament, ens va poder visitar alguns estius i m’agrada recordar sovint les sortides per
l’Empordà, les Illes Medes, la pujada al Castell
del Montgrí i tantes altres experiències viscudes
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poder parlar amb els meus pares i així estar més
tranquil i poder dormir.
Si mai tenia un problema amb algun dels escolans més grans ell m’ajudava a solucionar-lo i,
com això, moltes altres coses.

d’en Pep, amunt i avall, per la cambra, a l’hora
d’anar a dormir, esperant que ens adormíssim tots
i alguns més trapelles, com en Francesc i jo, que
dormíem llit per llit, fent sorolls d’animals quan
venia en Pep que, pacientment, feia veure que no
ens sentia mentre se li escapava el riure per sota
el nas.
Feia uns anys que no veia en Pep, des que em
vaig casar qua vam pujar a veure l’Escolania i
feia molts més anys que no veia en Francesc Petit,
crec que des que vam marxar de l’Escolania. Però
ambdues pèrdues les he sentit com si ens haguéssim vist el dia abans.

Xavier Anglerill i Solé. Escolà 2001-2008
Tàrrega
Voldria destacar la persona tan detallista que era
en Josep Maria. Vaig sortir de l’Escolania als dos
anys de ser-hi. Feia uns mesos que havíem gravat
un disc de nadales.
Un dia que ell va venir a Barcelona perquè havia
d’anar al metge va apropar-se ﬁns a casa meva
i em va donar el CD per tal que el pugués tenir
com a record.
Cada Nadal m’enviava una postal en la que sempre em preguntava com em trobava.
Li agraeixo de tot cor tot l’esforç i tota l’ajuda
que m’ha brindat tant quan era escolà com quan
ho vaig deixar.
Josep Maria, gràcies per ser com ets.

Descansi en pau
Jordi Farré i Capel. Escolà del 1987-1991
Martorell
Gràcies per tot el que ens ha arribat i encara avui
ens arriba de tu; d’espiritual, de sentiments, de
raonaments, de simples comentaris o preguntes,
d’estar allà sempre.
També gràcies per les moltes coses que ens
deixaves fer-te arribar a tu, i que són un gran
aprenentatge de vida.
De manera especial, el compromís i la conﬁança
que sempre tenien en nosaltres.

Albert Martínez i Fernàndez. Escolà 2004-2006
Barcelona
En Josep Maria Cardona fou una bona persona,
un bon educador, un bon monjo, un exemple com
a persona en els seus actes, un bon professor, una
persona il·lustrada, senzilla, humil, molt propera
i valenta en la darrera hora.
Quins grans mestres i homes els que ens han anat
deixant i quins grans records que tenim de tots.
Del Pare Ireneu, del Pare Lluc i, sobre tot i recentment, la trista mort d’en Pep i també, malauradament del nostre company Francesc Petit.
Ara mateix em vénen al cap aquelles passejades

Alfred Cañamero i Carreño. Escolà 1975-1979
Viladecans
En el meu primer any a l’Escolania, quan el Pare
Jordi Castanyer era el prefecte i en Pep era el
subprefecte, la meva família va patir molt la mort
de la meva germana Maite. Per sort jo estava a
l’Escolania amb el meu germà Josep Maria, fet
que em va ajudar a pair la situació.
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Però durant el meu segon any, aquest bagatge
es va fer feixuc de portar. A aquest fet li hem de
sumar que jo no era un d’aquells escolans modèlics amb una bona actitud i aptitud acadèmica.
Per tots aquests fets, recordo especialment el meu
tercer any a l’Escolania, tot fent setè. M’enyorava
moltíssim de casa. Els diumenges a Vespres, o
qualsevol moment que suposava haver de tornar a
l’Escolania era un trauma. Ara bé, com a nen que
era, tant bon punt superava aquest fet em posava
mans a la feina i feia les tremendories d’aquella
època. Recordo estar jugant fora de la zona, a la
bassa de l’ermita, i enxampar-nos en Pep i veureli la cara de “una altra vegada, què hi farem” per
comptes d’una cara d’ira o de “prepareu-vos que
ja n’estic ﬁns el capdamunt”.
Especialment recordo un diumenge quan amb en
Gabriel vam decidir d’anar al self service sense
dir-ho a ningú. Vam dinar com uns senyors i, en
acabat, vam tornar a l’Escolania. Doncs bé, el fet
va arribar a les oïdes d’en Pep i suposo que, conscient de que el meu estat anímic era més que fràgil va castigar en Gabriel, que no va obrir boca,
fent veure que era l’únic que havia fet la malifeta.
Així, doncs, sovint estava fent coses que no eren
les correctes. Ara amb el pas del temps i mirat des
de la distància, m’adono que en Pep, que ja era el
prefecte de l’Escolania, feia la vista grossa amb
les meves malifetes.

Jo sóc mestre de primària i, sovint, quan veig
antics alumnes, sempre tinc la temptació de preguntar-los quins professors recorden de quan
estudiaven de petits. Sovint no en recorden els
noms (jo sempre he pensat que és perquè aquests
professors no van colpir fort en les seves vides).
Quan jo penso quins professors van colpir en la
meva infantesa, en Pep és un dels primers que em
vénen a la ment i ara, quan estic a l’escola, li demano ajuda per treballar al cent per cent i donar
als meus alumnes allò que ell em va donar a mi:
estima.
Ramon Fradera i Gajo. Escolà 1981-1984
Santa Coloma de Cervelló
El Pep va ser subprefecte durant el primer any de
la meva estada a l’Escolania (1981-1982) i prefecte durant els tres darrers (1982-1985).
Pensant amb ell ara em sorprèn la seva joventut d’aleshores: en entrar a l’Escolania el dia 13
de setembre de 1981, encara no tenia 33 anys i
quan vam sortir-ne a ﬁnals de juny el 1985 només
en tenia 36! Tot i ser essencialment de caràcter
alegre i joiós, i amb un bon sentit de l’humor,
d’escolà jo percebia el Pep com una persona ja
“gran”, adulta, molt responsable, ordenada. Certament, la seva joventut no li va impedir dur el
timó de l’Escolania amb gran eﬁciència i sentit de
l’ordre i la responsabilitat.

Amb tot això, a mitjans de setè, la meva mare
va dir que no podíem continuar així i va decidir
que ja no havia de continuar a l’Escolania i vaig
tornar a casa. Doncs bé, recordo que, durant els
primers mesos, jo encara pujava a l’Escolania els
dissabtes i en Pep, lluny de dir-me que no podia
pujar o donar qualsevol motiu per evitar aquest
fet, sempre es va mostrar hospitalari i obert que jo
anés a l’Escolania sempre que vulgués.

Aquesta maduresa és segurament el que em va
permetre tenir la sort d’aprendre d’ell alguna lliçó
de vida fonamental.. Al darrer any a l’Escolania
vaig tenir el privilegi d’ésser escollit per al càrrec
d’ancià. Aviat vaig sentir, però, que el càrrec em
venia gran i la responsabilitat em pesava massa.
Em va costar adaptar-me al nou rol i exercir les
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tasques que comportava. La meva preocupació
i inseguretat van arribar a tal punt que un vespre vaig anar a veure el Pep al seu despatx per
dir-li, entre llàgrimes, que no em veia amb cor
de fer d’ancià, que no sabia ser-ne, que hi havia
companys del meu curs que ho farien millor que
jo sense cap mena de dubte (i vaig esmentar dos
noms concretament), i que volia plegar.

Aquesta actitud del Pep, penso, és un exemple
de bona pedagogia: el combinar exigència amb
el donar conﬁança en les possibilitats de l’infant.
En aquest sentit, el Pep va ser un bon educador
envers mi. I els fruits d’aquella lliçó van anar més
enllà d’aquella situació concreta: al llarg dels
anys, sempre que he hagut de fer front a un repte
nou i tenia dubtes de les meves capacitats, vaig
pensar amb el Pep i aquesta experiència.

El Pep em vadir que la millor manera d’aprendre
la responsabilitat del càrrec era exercint-la, que
aquesta era precisament una oportunitat ideal per
a mi per aprendre i créixer, que ell no tenia cap
dubte que me’n sortiria.
Vaig quedar bocabadat i deprimit. Jo volia que
em digués que no patís, que m’absolgués del repte que em tenia esporuguit. Per gran sorpresa i
decepció meva, però, es va negar a acceptar la
dimissió.
En aquell moment vaig pensar que no m’havia
escoltat, que no es feia càrrec de les diﬁcultats
que jo estava vivint, i que havia estat innecessàriament dur i injust amb mi.

Per tot això, i més, sempre li he estat agraït, i li
ho estaré tota la meva vida. Que descansi en la
Pau del Senyor a qui va servir tan ﬁdelment tota
la seva vida adulta.
Dolç àngel de la Mort, si has de venir,
més val que vinguis ara.
Ara no temo gens el teu bes glacial,
i hi ha una veu que em crida en la
tenebra clara de més enllà del gual.
Dels sofriments passats tinc l’ànima
madura per ben morir.....
Màrius Torres

Van anar passant les setmanes, i a poc a poc em
vaig trobar que m’anava adaptant al nou càrrec i
el començava a exercir amb més i més naturalitat.
Aviat vaig aprendre a fer la feina amb una certa
conﬁança i efectivitat, i al ﬁnal amb orgull i tot.

Albert Llussà i Torra. Escolà 1981-1955
Manresa
Acabo d’obrir el correu i m’arriba la notícia d’una
desaparició que m’ha afectat molt: la del pare Josep M. Cardona, monjo de Montserrat, que ha
mort d’una llarga malaltia (ja m’enteneu, oi?) als
61 anys. M’ha afectat perquè el pare Cardona era
en Pep, el prefecte que jo vaig tenir a l’Escolania
quan tenia 10 anys i ell en tenia poc més de 30.
I era tot el vigor, la simpatia, l’empatia i la companyia per un nen enyorat de casa i que va trobar
en ell l’amic, el tutor i una mica el “pare” que no
li venia tant pel càrrec de monjo sinó per l’afecte

Va ser una lliçó dolorosa, però proﬁtosa. El Pep
va conﬁar en mi quan jo no ho savia fer. I així
em va ajudar a créixer. Em va invitar -o més ben
dit, em va exigir- a alçar-me davant el repte difícil que tenia al davant, a confrontar les meves
pors, a tenir el valor d’assumir la responsabilitat
nova que havia tingut el privilegi d’haver rebut, a
aprendre a no tirar la tovallola davant les primeres diﬁcultats, i a creure en mi mateix. Dit d’una
altra manera, en va donar conﬁança.
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que es guanyava de tothom.

aquest temps eren impressionants els missatges
que ens escrivia de tant en tant parlant de tot el
procés, de com el vivia i de com, des de la seva
profundíssima convicció de monjo i de cristià,
deia que es posava en mans de Déu i li agraïa tot
el que li havia donat la vida: i d’una manera especial també els anys d’Escolania, en diferents etapes, on va deixar una empremta inesborrable per
a molts de nosaltres. El veig com si fos ara, emocionat amb llàgrimes als ulls sortint de l’església
del Sant Sepulcre, a Jerusalem, durant la gira per
Israel de l’estiu de 1984.

En Pep va ser un monjo una mica mediàtic perquè és el que va rebre en Pochettino el dia que va
pujar a peu a Montserrat per demanar a la Moreneta que els salvés la categoria. I com que en Pep
era periquito -potser l’únic, o un dels pocs que ho
reconeixia obertament- li van deixar per a ell el
paper d’enllaç entre tots dos.
Quan jo feia 8è, que érem els estudiants d’últim
curs de l’Escolania, vam tenir molta il·lusió perquè en Joaquim Maria Puyal ens fes una visita.
Escoltàvem les seves transmissions del Barça a
Ràdio Barcelona i, a través d’en Pep, vam aconseguir que un dia, ﬁnalment, ens visités i hi poguessim parlar una estona. Va ser memorable. I
recordo que aquell dia li vaig dir a en Puyal -a qui
no he vist mai més i per tant no em deu recordar
de res- si no li semblava que, llavors que acabava de néixer Catalunya Ràdio, el seu destí no era
precisament desembarcar-hi. I goita!

Escric això perquè difícilment hi haurà articles
als diaris parlant del pare Cardona, com de tanta
gent anònima que mor cada dia i que tantes coses poden haver representat per a tanta altra gent.
Però per mi en Pep va representar molt, i saber
que no hi és m’afectarà com afecta la desaparició
de la gent que estimes.
L’enterrament és demà, 21 de setembre. Un dia
que, per altres motius, també tindrà per mi molt
de simbòlic. I un simbolisme que el connectarà
per sempre més amb ell. Reposi en pau.

També recordo que li vam demanar que a la
pròxima transmissió fes alguna referència a
l’Escolania. I el Barça va jugar amb el Bilbao,
em sembla; no acabava d’anar ﬁ, en Puyal va dir
per ràdio a veure si els escolans de Montserrat
entonaven alguna cosa per aﬁnar-lo, i va acabar
marcant... el Bilbao. És històric, això.

P.D. I que estiguin tranquils els pericos, que amb
en Pep corrent per dalt aquest any tenen, com a
mínim, opcions de UEFA.
Xavier Bardolet i Mayola. Escolà 1980-94
Torelló. (Escrit al bloc el 20.09.2010)

Feia anys que estava malalt, en Pep. Entre operacions, recaigudes i reﬂotades. Però durant tot
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Homenatge al germà Odiló Planàs
El pas per l’Escolania ha sigut, per tots els que
hem tingut l’oportunitat, una experiència que ha
marcat les nostres vides. I l’experiència d’haver
rebut el mestratge del violoncel del germà Odiló
Planàs encara ho fa més especial. La seva dedicació a cada un de nosaltres és un gran exemple
a seguir en la nostra tasca com a docents.
El passat 12 de setembre una colla d’Antics
Escolans, alumnes de violoncel del G., Odiló, li
vam preparar una festa de 85è aniversari. Vam

fer un concert de violoncels a l’església de Solius, on el G. Odiló va a passar sempre les seves
vacances. Uns 12 violoncel·listes de diferents
generacions, professionals, amateurs o estudiants, vam assajar per oferir-li un granet del
que ell ens havia ensenyat al llarg dels anys a
l’Escolania. La seva emoció va ser molt gran i
ben merescuda.
Daniel Regincós i Sitjas - Escolà 1981-1985

El germà Odiló, Montserrat i Solius
Jaume Babarró. Monjo de Solius
cantant. I el 1971, seguir després d’altres reculls.

Al nostre petit monestir de Solius a vegades hi
passen coses, si més no úniques. Per exemple, el
Concert Homenatge que quinze violoncel·listes
van oferir al germà Odiló Planàs, monjo de Montserrat, amb motiu del seu 85è aniversari. Tots
ells exalumnes seus de l’Escolania. L’ambient
era motiu pels records, l’estimació, l’agraïment.
L’esglèsia, plena de gent atenta a escoltar.
Si bé aquest concert era previst fer-lo a Montserrat, una convalescència del germà Odiló a Solius
aconsellà tenir-lo allà mateix.

Però sobre tot valorem una enorme aportació
seva: musicar des de zero pràcticament, totes les
antífones i cants de la Litúrgia de les Hores postconciliar i de la missa, melodies que la nostra
comunitat ha anat aprenent o utilitzant, des de
bon començament, per als diversos dies i festes
de l’any.
Les vacances del germà Odilló, que consisteixen
a canviar de monestir, es van allargar a partir del
1988, tant perquè aleshores es pogués refer d’un
tropell de salut com també a causa d’aquesta tasca d’ajuda musical. Sol estar a Solius tot el mes
de juliol i, durant els darrers quinze anys, ha pogut oferir un concert públic algun dels diumenges
d’aquest mes, al vespre.

El germà Odiló, nascut a Barcelona el 1925, és
conegut sobretot com a compositor, professor
de l’Escolania i organista de Montserrat, d’on és
monjo profés des de 1943.
En relació amb Solius, encara no feia tres anys
de la fundació del monestir (1967), que el germà
Odiló ja hi venia. Fruit primerenc de les seves estades entre nosaltres va ser el cantoral Preguem

Tornant al concert del proppassat 12 de setembre,
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justament el va dirigir Joan Palet, el violoncel·lista
que a l’estiu interpreta amb el germà Odiló a
l’orgue. Qui presentà l’acte, a més de tocar amb
altres músics professionals, va ser l’organitzador
de la trobada, Daniel Regincós. Podríem destacar
que el concertino de l’OBC, Nabí Cabestany, hi
va fer un magníﬁc solo. També hi hagué l’estrena
mundial d’una obra del mateix germà Odiló,
Variacions sobre la cançó popular El cant dels
Ocells, i variacions sobre Bach, sardanes (Perez
Moya, Pau Casals) i The Beatles per a violoncel,

i algun fragment original amb orgue. Altíssim nivell.
El Pare Abat de Montserrat no hi va poder assistir
perquè tenia altres compromisos, però la Santa
Muntanya amb la seva imatge s’hi van fer ben
presents amb la tocada ﬁnal, impressionant i devota, del Virolai, en part corejat amb entusiasme
per tots els assistents.
Publicat a Catalunya Cristiana, octubre de 2010

APUNT BIOGRÀFIC

monjo, continuà els estudis de viol·loncel amb
Lluís Millet o Sants Sagrera i també de piano
i orgue.

Compositor,
pedagog, viol·loncelista i
organista català, de
nom de fonts Josep,
ﬁll d’Antoni Planàs i
Marca, viol·loncelista
i compositor i nét del
també compositor Miquel Planàs i Mora, va
néixer a Barcelona el 12
de setembre de 1925.
El 31 de març de 1939
entrà a formar part de
l’Escolania junt amb el petit grup d’altres nois
que, preparats pel pare Anselm Ferrer tornaven
a reprendre el funcionament de l’Escolania després de la seva absència a causa dels tres anys
de Guerra Civil.

Al llarg de la seva vida ha col·laborat constantment i estretament al costat del pare Ireneu
Segarra en les diferents tasques de música de
l’Escolania: 1947-1988 professor de solfeig
i piano; 1952, ﬁns l’actualitat, professor de
viol·loncel; 1957 ﬁns l’actualitat, organista al
Santuari.
Com a compositor, ha intervingut en la creació
de la reforma litúrgica postconciliar, majoritàriament en català però també en castellà. Ha
editat els cantorals Preguem cantant I i II, cants
exequials per a les misses de difunts, cants a la
Mare de Déu i cants de la Litúrgia de les Hores.
És autor d’un mètode d’iniciació al viol·loncel,
en tres volums, de diverses obres corals, instrumentals i per a orgue i d’una quarantena de
goigs i altres composicions per a santuaris marians i altres advocacions.

L’any 1941, sortint de l’Escolania, molt aviat, a
l’edat de 16 anys, va entrar de monjo al Monestir
de Montserrat. Va fer la professió monàstica el 4
de setembre de 1943, a l’edat de 18 anys. Essent
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Aquesta és una petita selecció de
fotograﬁes de l’homenatge al germà
Odiló a Solius, al setembre de 2010.
Estan extretes de l’àlbum personal
que en va fer Joan Sebastià Martí
Brugueras. Podeu veure-les totes
des de www.anticsescolans.cat, a la
sessió ‘Activitats’. A la notícia hi ha
l’enllaç a l’àlbum.
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Moltes gràcies, i per molts anys!
Joan Palet. Viol·loncelista, professor a l’Escolania i amic
“Com acostuma a passar, darrere els personatges
sempre hi ha persones de qui no en surt mai el
nom. Darrere els assajos diaris, les classes als escolans, les proves de selecció per entrar, darrere
el mètode de veu i el de llenguatge musical hi ha
un monjo molt estimat per tots els qui han passat
per l’Escolania: el G. Odiló Planàs. El P. Ireneu
sovint repeteix: sort n’he tingut, d’ell. I els que
ara som a l’Escolania podem dir el mateix: quin
exemple en moments alts i en moments baixos
tenir a prop el G. Odiló, ﬁdel a la seva vocació i
a la seva feina dia rere dia…” (J.M. Falcó a Ireneu Segarra: Mig segle de mestratge musical. Biblioteca Serra d’Or, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1998.

A partir de 1952 vaig començar a fer de professor
de viol·loncel…
“… cada dia els feia molta pràctica dels intervals,
des de les terceres ﬁns a les octaves. Em vaig
inventar i pintar un gran cartell que s’enroscava
com un mapa i el penjava a la pissarra. Hi havia
pintat amb tinta xinesa negra un gran pentagrama
i l’escala de DO amb les notes cromàtiques en
diesis i bemolls. Amb una vara que vaig pintar
meitat de vermell, meitat de verd anava assenyalant damunt l’escala de DO. Quan assenyalava
amb la part de color verd, havien de cantar les
notes i el ritme de viva veu. Quan assenyalava
amb la part vermella havien de memoritzar o cantar interiorment. Així doncs assenyalava amb el
verd unes notes que cantaven de viva veu i, tot
d’una, canviava al vermell, continuant la melodia, de manera que havien de seguir cantant interiorment. Quan tornava a assenyalar amb el verd
allà on ens trobàvem havien de continuar cantant
amb la veu sense interrupció de l’aﬁnació…”

Et recordo com si fossis un escolà més gran: portaves hàbit, eres molt amable, pacient, ensenyaves solfa i feies repàs de les peces que cantàvem a
l’església. Recordo que no t’enfadaves mai i que
no venies ni a jugar ni a excursions amb nosaltres.
De fet, et veia com un germà gran. Recordo que
reforçaves el nostre nivell de solfeig, preparaves
els rosaris (cantats dissabte i diumenge) amb el
P. Eladi Pantebre, i els motets d’entrada i sortida
de la Conventual composats pel pare Gregori, pel
pare Ireneu i per tu, germà Odiló Planàs. Cada
vegada que fèieu un motet, fèiem assajos accelerats per la diada. Prou que els criticàvem perquè
alguns els trobàvem difícils i estranys. Però, quan
els sabíem bé, gaudíem interpretant-los”. (Josep
Tur i Padró. Escolà 1945-1951).

“... Jo sempre vaig tenir molt d’interès en que els
nois es formessin bé musicalment i, per a mi, el
més important era tenir en compte les possibilitats musicals de cada noi. L’experiència m’ha
fet veure que el temperament musical del noi es
desenvolupa a mesura que se li dona un ensenyament correcte, constant i exigent.” (Odiló Planàs.
2010).
La meva amistat amb el G. Odiló es va iniciar,
més o menys, l’any 1985, en què vaig començar a
pujar al Monestir de Montserrat per examinar els
escolans viol·loncelistes. Els primers van ser uns

“La primera intervenció en les classes de solfeig
i més endavant de piano és a partir de 1952, o
sigui, sis anys després d’haver entrat al Monestir.
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les Guilleries (1989), totes elles per a violoncel i
piano, o orgue. Especial satisfacció em produí la
composició de la Salve Regina Gaudeamus, escrita per a tres veus blanques, violoncel i orgue.
Era l’única manera de que jo pogués interpretar
una Salve a la Mare de Déu, ja que jo no vaig ser
escolà.

joves Daniel Regincós i Pau Ferrer.
La relació va ser molt cordial des del primer moment i es va estrènyer a partir de les pujades setmanals de cada dilluns per fer les classes als nois.
Aquesta relació, que sempre ha estat molt fàcil i
sincera, s’ha basat en l’estimació i el respecte a
l’amic i al reconeixement i l’admiració al músic.
Els escolans gaudeixen del seu mestratge durant
quatre o cinc anys. Jo tinc la sort de gaudir-ne des
de fa vint-i-cinc anys. Gràcies a ell he après a diversiﬁcar el mètode d’ensenyament segons el noi,
la seva capacitat, el seu nivell musical, particular
i familiar i les seves aptituds, tant físiques com

En un altre ordre de coses, haig de dir que va
escriure el Mètode racional i pedagògic per a
l’aprenentage del viol·loncel en quatre volums,
dues obres per a quartet de violoncels: coral alternat amb dues cançons i les variacions sobre la
cançó popular El Cant dels Ocells, així com ins-

d’aprenentatge. Adaptant a cadascun els mètodes
i, sobre tot, les obres dels diferents compositors.

trumentacions per a petits grups i per a orquestra
de cambra, d’obres seves i d’altres compositors.

En tots aquests anys el meu repertori
violoncel·lístic ha augmentat en quantitat i en
qualitat, gràcies a les seves obres: L’idil·li líric
Rosalia (1996), la Suite Soliuenca (1997) sobre
cants del llibre Preguem Cantant i dedicada als
monjos del Monestir Cistercenc de Solius; la
Suite de la Jungla (1989), una harmonització del
Cant dels Ocells (1998), la renovació de la seva
Cançó Tranquil·la (2001), l’original és de 1955,
i les adaptacions de la Louange à l’Éternité de
Jesus d’Olivier Messiaen (2008) i de la col·lecció
de Goigs i Pregàries a la Mare de Déu del Coll de

Totes les seves obres per a violoncel i piano o orgue, les hem anat interpretant en els quinze anys
de concerts de juliol al Monestir de Santa Maria
de Solius, juntament amb obres del repertori clàssic i les instrumentacions per a petits grups.
Penso que l’experiència de conèixer i gaudir durant tants anys de la companyia, la música i els
consells del germà Odiló ha estat especialment
enriquidora per a la meva vida musical i personal. Només li puc dir: moltes gràcies i per molts
anys!
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Relació d’alumnes que ha tingut el G. Odiló
Amb motiu de l’homenatge que se li va fer a Solius, es va elaborar un díptic dedicat al germà
Odiló. Els textos són els que es reprodueixen en
aquestes mateixes pàgines. I al ﬁnal s’hi recollia,
també, la relació de tots els alumnes escolans que
han passat per les mans del germà Odiló des de

Josep Tur, el 1945, les paraules del qual encetaven aquest recull. “Et recordo com si fossis un
escolà més gran”, li diu. En total, prop d’un centenar de violoncel·listes que, de ben segur, tenen
ben fonda l’empremta que els ha deixat l’estimat
germà Odiló en els seus primers passos.

1945-51 Josep Tur Padró
1948-54 Valentí Galobart Munné
1953-57 Ramon Dalmau Ribalta
1954-57 Josep M. Olivé Espinassa
1954-57 Enric Térmens Beltran
1954-58 Francesc Toboso Ribó
1055-61 Sergi Casademunt Fiol
1957-64 Manel Serra Garcia
1958-63 Miquel Sala Claveras
1958-64 Jordi Sans Rotllant
1960-65 Joan B. Gabarró Ferrer
1960-65 Josep Oriol Romaní Alfonso
1960-65 Manel Vilar Vinyeta
1964-68 Guillem Serra Albó

1974-78 Lluís Heras Fortuny
1974-78 Carles Serra Coma
1975-79 Pere Albajar Viñas
1975-79 Albert Bardolet Mayola
1975-79 Manel Fradera Gajo
1976-80 Antoni Barniol Terricabras
1977-81 Raül Soler Reguera
1978-82 Ramon Solsona Massana
1979-83 Carles Salmons Robert
1980-84 Joan Albert Basiana Costa
1980-84 Joaquim Boquet Estruch
1981-85 Daniel Regincós Sitjas
1981-85 Pau Ferrer Blanch
1982-86 Roger Millan Lorman

1994-98 Albert Gómez Jordana
1994-98 Quirze Vilella Esteva
1995-99 Carles Prats Vives
1996-97 Lluís Oca López
1996-00 Gerard Fígols Cuevas
1996-00 Pau Segura Unió
1997-01 Marc Costa Dalmau
1997-01 Jesús Miralles Roger
1998-99 Àlex Sànchez Gilabert
1998-02 Josep Ramon Olivé Soler
1998-02 Marcel Ferrer Rovira
1999-03 Marc Pons Aubinyà
1999-03 Martí Buil Castells
2000-04 Jordi Felip Solé Piqué

1964-68 Pere Ros Vilanova
1965-69 Jordi Riera Casadesús
1965-68 Francesc Guillén Vilà
1965-69 Lluís Serra Sanvicens
1966-70 Josep M. Vilar Torrents
1967-71 Antoni Farell Fernàndez
1967-70 Jordi M. Valero Buch
1967-68 Pere Gimó Nadal
1967-71 Jordi Fluvià Creus
1968-73 Eugeni Montull Fruitós
1968-72 Xavier Anglí Folch
1969-73 Florenci Puig Riera
1971-75 Josep Pazos Cabasés
1972-75 Joaquim Alabau Pagès
1972-76 Jaume Solé Viñas
1973-77 Jordi Planas Vilella

1984-88 Aleix Grau Font
1984-88 Nabí Cabestany Palau
1985-89 Arnau Farré Manresa
1985-89 Jordi Morera Noguerola
1986-90 Albert Casals Ibàñez
1986-90 Oriol Vila Coll
1987-91 Isaac Fernàndez Pujol
1988-92 Joan Castells Simó
1988-92 Jordi Creus Cortadellas
1989-93 Jordi Gallén Simó
1989-93 Jordi Perarnau Campmany
1990-94 Sergi Albà Sanfeliu
1990-94 Daniel Fígols Cuevas
1991-95 Jordi Marcos Casanovas
1992-96 Oleguer Aymamí Busqué
1992-96 Lluís Perarnau Campmany

2000-04 Gerard Farreras González
2001-05 Álvaro Carnicero Fernández
2001-03 Macià Grau Puig
2002-06 Jordi Fernández de Quincoca
2003-07 Marc Díaz Callao
2003-07 Joan Lluís Salvadó
2004-08 Lluís Girbau Cabanas
2005-09 David Trias Soler
2005-09 Ferran Mitjans Campmany
2005-10 Jofre Gibert Lajunta
2005-10 Nil Domènech Fuertes
2006 Enric Guimerà Vea
2007 Joan Alexandre Carreras Katchef
2007 Arnau Buch Torrents
2008 Martí Senserich Primé
2008 Pau Joan Pratsobrerroca Andreu

1973-77 Joan Enric Roura Dalmau

1993-94 Joan Fargell Pallarès

2009 Ignasi Jorba Prats
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