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Any de guanys,
any de pèrdues
Aquest butlletí corresponent a 2012 arriba una
mica tard. Esperem que sigui l’última vegada
que això passi i que, ﬁnalment, haguem atrapat el calendari. Ens va tenir ocupats el número especial de l’Aplec del Centenari [abril
de 2013], una jornada que encara ens ressona
a tots, i el resum d’un 2012 particularment
intens per bones i males notícies. En el primer bloc, el nomenament dels antics escolans
Joaquim Garrigosa, Josep Pons i Jaume Ayats
en noves responsabilitats a la primera línia de
la política cultural del país. En el segon, la
pèrdua de nous antics escolans. Amb un record concret, i que ampliem, dels qui des de
la UEM hem sentit especialment propers, com
Joan Maria Aragonès o els germans Miquel i
Anscari M. Mundó.
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L’activitat dels antics escolans
GENER
• El dia 7, Manuel Valdivieso (1977-81) dirigeix
la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC)
en un concert a Salou, amb obres de Brahms i
Lamote de Grignon, entre d’altres.
• El dia 7, Antistiana, que dirigeix Joan Ferré
(1958-64), ofereix un concert a l’església Santa
Maria la Major de Prades. L’endemà, amb Antistiana Màskili, actua a Mollerussa.
• El dia 8, el tenor Josep-Ramon Olivé (19982002), acompanyat al piano de Pedro Manuel Beriso, ofereix un un concert a l’Ateneu Barcelonès
amb obres de Casals, Lamote de Grignon i Ravel,
entre d’altres.
• El dia 15, la formació Antistiana, que dirigeix
Joan Ferré (1958-64), ofereix el concert de Reis
a l’església de la Bisbal del Penedès. Arnau Farré
(1985-89) intervé a l’orgue.
• El dia 16, Nabí Cabestany (1984-88) al violoncel forma part del quartet de l’OBC que ofereix
un concert a L’Auditori amb obres de Brahms i
Juli Garreta, entre d’altres.
• El dia 20, Joan Ferré dirigeix la missa i cantada i
concert a l’església de Sant Sebastià, de Puigdelfí.
Al vespre, la formació repeteix concert a Valls.
• El dia 21, els directors Llorenç Castelló (198690) de l’Orfeó de Sabadell, Marc Tost (1988-92)
de la coral l’Arpa i Francesc d’Assís Pagès (197882), de les corals Musical de Bellaterra, Art i Cultura de Canyet (Badalona) i Oronell participen en
un concert d’havaneres i sardanes en el marc de
les festes de Sant Raimon.
• El dia 28, el pianista Jordi Armengol (1987-91)
participa en un concert al Palau de la Música com
a acompanyant del Cor de Cambra, en un concert
amb obres de Dvórak, Mompou i Poulenc, entre
d’altres.

FEBRER
El dia 2, la formació Antistiana Màskili, que dirigeix Joan Ferré (1958-64), ofereix missa cantada
i concert a l’església de Sant Joan Baptista de la
Pobla de Mafumet.
• El dia 10, Daniel Mestre (1983-87) participa
com a director del Coro de la Orquesta Ciudad de
Granada en un concert sota la direcció de Salva-

dor Mas (1959-65).
• El dia 26, el tenor Francesc Garrigosa (197377) intervé com a solista al Concert de Quaresma
dins del cicle de música a la Bisbal del Penedès.
Amb la soprano Maria Teresa Garrigosa i el pianista Alan Branch, ofereixen una retrospectiva de
l’obra per a veu i piano d’Antoni Massana.
MARÇ
• El dia 3, el baríton Xavier Mendoza (1981-85)
participa en el paper protagonista a l’òpera per a
infants Guillem Tell, en una producció del Gran
Teatre del Liceu per al Petit Liceu.
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• El dia 9, Daniel Mestre (1983-87) dirgeix a Granada el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada
i el Conjunto Barroco de la Orquesta Ciudad de
Granada a l’auditori Manuel de Falla d’aquella
ciutat.
• El dia 12, Josep Pons (1967-71) dirigeix l’OBC
en un concert a L’Auditori amb obres de Casablancas i Xostakòvitx.

Vent en un concert d’homenatge a Pau Casals. El
22 també actua a la Bisbal del Penedès, dins del
Cicle de Primavera. El dia 29, ho fa a Canyelles.
• El dia 25, Albert Casals (1986-90) participa en
el paper de Romeo, a La Faràndula de Sabadell, a
l’òpera Romeo et Juliette dels Amics de l’Òpera
de Sabadell.

ABRIL
• El dia 3, Manuel Valdivieso
(1977-81) dirigeix la Passió
segons Sant Joan de Bach al
teatre Fortuny de Reus, amb el
cor Madrigal i l’Orquestra Barroca Catalana. Dos dies abans
l’havien presentat a Vilafranca
del Penedès.
• El dia 5, Sebastià Bardolet i
Mayola (1970-74) ofereix un
concert a la capella de la Pietat,
de Vic, juntament amb Miquel
Casals, dedicat al Llibre Vermell de Montserrat.
La formació Antistiana Màskili
• El dia 7, el conjunt In Nomine,
del que forma part Sergi Casademunt (1955-61),
ofereix un concert a Cervera.
MAIG
• El dia 12, Manuel Valdivieso (1977-81) diri- • El dia 10, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix
geix la Jove Orquestra Nacional de Catalunya l’Orquestra de Cambra del Conservatori del Liceu
(JONC) a L’Auditori, en un concert amb obres en un concert a l’auditori del seu conservatori.
de Blancafort i Bartók, sota el lema El talent de • El dia 18, la basílica de la Sagrada Família de
la joventut.
Barcelona va acollir l’estrena d’una obra de Ber• El dia 12, Josep Pons (1967-71) torna a nat Vicancos (1983-87), cantada per més de 600
L’Auditori per dirigir l’OBC en un concert dedi- veus, sota la direcció de Ramon Vilar (1953-54),
cat íntegrament a fragments simfònics al voltant i dins d’un cicle organitzat per la Facultat de Teode Parsifal, de Wagner.
logia de Barcelona. També hi participa Josep-Ra• També el dia 12, el pianista Miquel Villalba mon Olivé (1998-2002), com a director del Cor
(1978-82) va participar en un concert monogràfic de Cambra Anton Bruckner, de Barcelona.
dedicat a Montsalvatge, a L’Auditori.
• El dia 6, Antistiana Màskili actua a Tarragona
• El dia 17, Antistiana Màskili, sota la direcció amb Arnau Farré (1985-89) a l’orgue i la direcció
de Joan Ferré (1958-64), actua a l’Escola Ull de de Joan Ferré (1958-64).
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obren a Barcelona el 12è Curs de Lied.
• El dia 13, Joaquim Garrigosa (1965-69), com
a nou director de L’Auditori de Barcelona, presenta les línies estratègiques per al conjunt de
l’equipament.
• El dia 14, Ricard Rovirosa (1996-2000) al piano,
amb el violoncel·lista Òscar Alabau, ofereixen un
concert al Monestir de Poblet dins del cicle per la
ruta del Císter.
• El dia 20 de juliol, Lluís Casso (1964-68)
ofereix un concert sota el títol Per la Teva Pau
a l’església de Montseny. Amb flautes, cants
d’harmònics, bols de quarç i veu.
• El dia 22, el quartet The Minstrels, que formen
Joan Baptista Sans Gili (1981-85), Salvador-Xavier Gallego (1986-90), Llorenç Castelló (19861990) i German de la Riva Herrera (1988-1992),
actuen al Castell de Mur (Pallars Jussà-Lleida).
El 27 van intervenir en el pregó de la festa major
de Cervelló.
• Del 27 de juliol al 5 d’agost, Daniel Mestre
(1983-87) dirigeix el taller Mare Nostrum dins de
l’Europa Cantat XVIII que es fa a Torí (Itàlia).
S’hi treballen obres de Mozart, Castelnuovo, Falla, Rossini i Guinovart, entre d’altres.

• El dia 13, la formació Antistiana Màskili, que
dirigeix Joan Ferré (1958-64), participa en la 29a
Setmana de Cant Coral de l’Hospitalet, amb un
programa de cançons tradicionals i del mar.
• El dia 15, dins del cicle Òpera en Ruta de SarriàSant Gervasi, Francesc d’Assís Pagès (1978-82)
dirigeix la seva òpera per a joves en un acte Jordi
i Mireia.
• El dia 30, Francesc Prat (1985-89) dirigeix diferents joves compositors en la presentació de les
seves obres, en un concert a L’Auditori de Barcelona.
JUNY
• El dia 17, la coral Xalesta, que dirigeix Joaquim
Miranda (1962-66), actua dins del cicle de música estival de la Bisbal del Penedès.
• Els dies 20 i 21, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix La cambiale di Matrimonio, de Rossini, en
una producció de la companyia d’opera del Conservatori del Liceu. El concert es fa a l’auditori
del Conservatori del Liceu.
• Els dies 29 i 30, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix un taller d’opera sobre Così fan tutte, de
Mozart, al teatre Alegria de Terrassa.
JULIOL
• El dia 1, la coral Art i Cultura de Canyet, en
col·laboració amb les corals Oronell i Bellaterra,
sota la direcció de Francesc d’Assís Pagès (197882) ofereixen un concert a l’església de la Divina
Providència de Badalona. Interpreten fragments
de la Cançó d’Amor i de Guerra i cançons populars d’Europa.
• El dia 7 de juliol, Alfred Cañamero (1975-79)
i Joan Ferré (1958-64) comparteixen la direcció
del Cor d’Homes de Manlleu i l’Antistiana Màskili en un concert al santuari de Rocaprevera de
Torelló.
• El dia 8, el baríton Josep-Ramon Olivé (19982002) i el pianista Jordi Armengol (1987-91)

El director Manuel Valdivieso
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AGOST
• El baríton Xavier Mendoza (1981-85) protagonitza al Festival de Peralada l’òpera en un acte
Java suite, al costat de la soprano sabadellenca
Maria Hinojosa.
• El dia 12, Antistiana, que dirigeix Joan Ferré
(1958-64), actua a l’església de Santa Maria de la
Bisbal del Penedès en el concert de festa major.
El dia 17 ho fa a Prades, amb un concert dedicat a
la poesia a la sardana.
• El dia 14, el quartet The Minstrels, que formen
quatre antics escolans ja esmentats, actua a Escaldes d’Engordany (Andorra), dins del festival
Músiques del Món.
• Del 20 al 25, Albert Folch (1974-78) dinamitza
una de les Trobades d’Animadors de Cant per a la
Litúrgia que es fan cada estiu a Montserrat.

na de l’Any amb una obra dedicada a la Verge del
Castell de Calafell amb el títol Noia de la Cova,
enregistrada per la cobla La Principal del Llobregat.
• El dia 5, German de la Riva (1988-92) i Francesc d’Assís Pagès (1978-82) participen en la
versió concertant de la Cançó d’Amor i de Guerra a l’església Sant Pius X, com a concert de
festa major.
• El dia 7, sota la direcció de Joan Ferré (195864), els cors Antistiana i Santa Maria també interpreten la Cançó d’Amor i de Guerra a la Bisbal
del Penedès, a l’església de Santa Maria, que obre
la temporada musical.
• El dia 17,el baríton Josep-Ramon Olivé (19982002) i el pianista Jordi Armengol (1987-91) ofereixen al Palau de la Música un concert sobre lied
romàntic amb obres des de Händel fins a Ravel.

SETEMBRE
• Es confirma el nomenament del vigatà Jaume
Ayats (1970-74) com a nou director del Museu de
la Música de Barcelona.
• El dia 1, el quartet The Minstrels actua dins del
cicle Concerts a la Fresca, davant del Museu Municipal de Pallejà.
• El dia 9, Llorenç Castelló (1986-90) i Francesc
d’Assís Pagès (1978-82) dirigeixen l’Orfeó de
Sabadell, per una banda, i els cors del Musical de
Bellaterra, Art i Cultura de Canyet i Oronell, per
l’altra, al concert de sardanes i havaneres de la
festa major de Sabadell, a la plaça de Sant Roc.
• El dia 21, Antistiana Màskili, amb la direcció de
Joan Ferré (1958-64) i Arnau Farré (1985-89) a
l’orgue, actua a l’església del Salvador, a El Vendrell, en un concert solidari a benefici dels damnificats per l’incendi forestal de l’estiu anterior a
l’Empordà.

NOVEMBRE
• Joan Mandoli (1955-58) transcriu la partitura
del cant que es converteix en himne de l’Any de
la Fe (2013) i que s’incorpora com a document a
la web oficial de la celebració, www.anydelafe.
org, on també es pot escoltar.
• El dia 11, Jordi Armengol (1987-91) participa
com a pianista acompanyant del Cor de Cambra del Palau de la Música, al mateix Palau, en
el concert de madigals, lieder i chansons, amb
obres des de Monteverdi fins Debussy.
• El dia 16, Miquel Cobos (1979-93) participa a
Reus com a solista en la versió concert de l’òpera
Faust, de Gounod, amb l’Orquestra Camera Musicae. S’emmarca en la celebració dels 130 anys
del Teatre Fortuny.
• El dia 17, el tenor Josep Benet (1965-70) i el
baix Jordi Rocart (1969-73) participen com a solistes, al Palau de la Música, en el concert del 50è
aniversari de la coral Cantiga, amb obres de Mozart i Mendelssohn.
• El dia 22, Manuel Valdivieso (1977-81) dirigeix

OCTUBRE
• Xavier Jorba (1973-77) participa, com a compositor novell de sardanes, a la cita anual La Sarda-
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la JONC Filharmonia en el concert de cloenda
del cicle El Primer Palau, amb obres de Mozart
i Martin.
• El dia 24, el baríton Josep-Ramon Olivé (19982002) participa com a solista al Rèquiem de Fauré
dins del cicle de concerts de la Simfònica del Vallès al Palau de la Música.
• El dia 24, Antistiana Màskili, amb Joan Ferré
(1958-64) a la direcció i Arnau Farré (1985-89)
a l’orgue, actuen a Tarragona, als Carmelites, en
l’acte d’entronització del nen Jesús de Praga.

Escolans de Montserrat, que dirigeix Lluís Perernau (1992-96), i la coral Arquitectura i Orquestra
de la Universitat Politècnica de Catalunya.
• Els dies 19, 20 i 21, el tenor Albert Casals i Parés (1996-90) i el baríton Xavier Mendoza (198185) participen com a solistes en El Messies, de
Händel a Santa Maria del Mar de Barcelona, amb
el cor Lieder Càmera i l’Orquestra Barroca Catalana.
• El dia 21, la coral Bellatera i Cor l’Oronell, que
dirigeix Francesc d’Assís Pagès (1978-82), par-

DESEMBRE
• El dia 2, Francesc d’Assís Pagès (1978-82) dirigeix les corals Oronell i Bellaterra en un concert
de festa major a la Roca del Vallès.
• El dia 9, el tenor David Hernández (1992-96)
participa com a solista en el concert a L’Auditori
que homenatja Pau Casals amb l’oratori El Pessebre, a costat de l’OBC i cors de l’Orfeó Català.
• El dia 11, el baix Jordi Boltes (1976-80) fa de
solista al Rèquiem de Mozart a la basílica de Santa Maria del Pi, en un concert amb la coral Antics

ticipa en el Concert de Nadal de la parròquia de
Santa Creu, de Bellaterra. Canten nadales catalanes i d’arreu del món.
• El dia 26, l’organista Álvaro Carnicero (200105) ofereix un concert d’orgue a la basílica de
Santa Maria de Vilafranca del Penedès.
• El dia 29, Joan Ferré (1958-64) dirigeix els cors
Antistiana i Santa Maria en un concert a Prades.
Aquell mateix dia, al vespre, Antistiana Màskili,
que també dirigeix, participa en una cantata a El
Vendrell.
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• El dia 28, el quartet The Minstrels, que formen
Joan Baptista Sans Gili (1981-85), Salvador-Xavier Gallego (1986-90), Llorenç Castelló (19861990) i German de la Riva Herrera (1988-1992),
actua al concert de Nadal a la Cripta de la Sagrada

Família, de Barcelona.
• El dia 29, els Grallers i Timbalers de la Ciutat
de Vic, que dirigeix el mestre grallers Josep Sentmartí (1970-74), fa un concert de Nadal a l’Orfeó
Vigatà.

Homenatge a Antoni Virgili, a Lleida
[Recollit de la carta de la Paquita, esposa
d’Antoni Virgili, amb motiu de l’homenatge
que ell va rebre pels 50 anys de la Coral Sícoris
de Lleida, de la que va ser fundador]

la coral que van poder trobar i li van fer un dinar a Agramunt. Vam anar a visitar el Museu
Guinovart, l’església i després ells van visitar
el nucli antic del poble. Nosaltres no, perquè
per a l’Antoni ja era una mica massa.
També va ser molt emocionant, ja que a l’hora dels postres li van dedicar un pastís amb 83
espelmes i van cantar algunes cançons que havien cantat amb ell de director de la coral. Ell
es va tornar a emocionar, i els vam donar les
gràcies per tantes atencions rebudes.

A Lleida, amb motiu de la festa de Sant Jordi, se
celebra una Setmana Cultural, i en un d’aquests
actes, a l’Antoni Virgili li van fer un homenatge
com a fundador que va ser de la Coral Sícoris
de Lleida. Precisament per aquelles dates feia
50 anys de la fundació de la coral.
L’homenatge es va fer al Centre d’Estudis
Illerdencs i hi va haver molta gent. Fins i tot hi
havia gent dreta. Va ser un acte molt bonic en
què també van assistir les autoritats. L’Antoni
es va emocionar molt, ja que també hi va haver
poetes i escriptors de Lleida, que van llegir els
seus textos. I al final de cantar la Coral Sícoris
amb els seus membres acutals.
A l’acabar l’acte es va fer un sopar amb la presència de les autoritats i membres fundadors de
la coral. Va ser molt bonic, perquè quan es va
fundar la coral eren joves de 18 a 20 anys i ara
estan casats i amb fills.
Durant el sopar, un dels que cantava quan ell
era director li va demanar quants anys tenia. Jo
li vaig contestar que el dia 9 de juny [de 2012]
faria 83 anys. La cosa va quedar aquí. I quina
va ser la nostra sorpresa quan, arribat el dia, van
organitzar un dinar amb tots els components de

Aquesta és la intervenció que va fer en
l’homenatge amb motiu de la Setmana Cultural:
Sr. President del Sícoris Club, i membres de la
Junta Directiva:
Voldria agrair el vostre detall cap a la meva
persona amb aquest reconeixement públic que
avui em tributeu. També voldria donar les gràcies a les autoritats que avui han volgut acompanyar-me.
Dins la meva trajectòria, de forma especial
en el món coral, em sento ben content de tot
el que he fet al llarg de la meva vida. Primer
com a membre de l’Escolania de Montserrat,
dels 9 als 14 anys. Després vaig seguir amb
el món del cant fins a poder constituir la co-
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ral que tenim actualment a l’entitat del Sícoris.
Vaig crear també la Coral Edelweiss de Pont de
Suert, i la de Juncosa, de les Garrigues.
Tinc l’orgull de tenir guanyat el tercer premi
de Cant Gregorià y el cinquè de polifonia de
la població d’Arezzo (Itàlia), també el primer
premi en Polifonia a Torrevieja (Alacant), i el
tercer a Sagunt (València). Jo, que he passat pel
món de la premsa, tal com va ser el recordat
temps com a linotipista al diari La Mañana,
al Servei d’Administració dels antics Síndicats, també vaig estar a Turisme en temps de
l’Alfonso Tarragó Pleyan i l’Ernesto Corbella.
I com no, recordo el meu pas per la Cambra
Agrària Provincial.
De tots aquests llocs guardo grats records i
bons amics, els quals ja formen part de la meva
vida. Però sempre el món del cant coral ha estat la meva il·lusió tenint sempre al meu costat
a la meva estimada Paquita, que tant i tant ha
aportat a la meva vida i als meus projectes i

realitzacions.
Aquest reconeixement que avui m’atorgueu,
segur que a mi, en aquests moments que la salut està una mica delicada pel pas dels anys,
rn’esperona a seguir estimant i reconeixent que
a casa nostra, aquest rnovirnent, el Sícoris, que
un bon dia va acollir-me, té una llarga trajectòria a recórrer, i que per això les noves generacions de nens i joves es segueixen integrant en
aquest meravellós món del cant coral.
Abans d’acabar, amb un dia tan assenyalat per
a mi, també voldria recordar els meus amics
que tant me van ajudar amb la coral, que són
Juan Monyarch, Ramon Siuraneta, Salvador
Martínez, Juanito Mor, Francisco Escola, que
cuidava de la joventut, i Josep Bosch.
Una vegada més, moltes gràcies a tots per
aquest homenatge, i sapigueu que corn fins ara
us portaré al meu cor.
Llarga vida al cant coral!

9

ANTICS ESCOLANS / TROBADES

Activitats de la UEM
Trobades 2012
La primera Trobada d’aquest any 2012 es va
celebrar els dies 18-19 de febrer i va ser per a
la promoció del 1950-1970. Aquest any 2012,
l’hostatgeria del Monestir encara no estava llesta,
i els actes de la Trobada es van repartir entre el
Monestir, Abat Cisneros i Cel·les Abat Marcet.
El tema de la Trobada va ser: “Què diuen els
Pares de l’Església antiga als cristians del segle
XXI?” pel P. Cebrià Pifarré. Al vespre, el Germà
Sergi d’Assís Gelpí (escolà dels anys 1985-1989)
ens informà de l’Escolania actual.
Els assistents van ser: 20 Antics Escolans i 14
acompanyants.

El lliurament del petit obsequi que li fem els Antics Escolans el va fer en Llorenç Castelló i Garriga, que era el Bisbetó de 25 anys.

El mes següent, concretament els dies 10-11 de
març, hi hagué la Trobada per els més “grans”.
Els actes van ser els mateixos de la Trobada anterior. Els assistents van ser 20 Antics Escolans i
12 acompanyants.

El dia 6 de desembre, hi hagué la festa “normal”
de Sant Nicolau. El Bisbetó va ser l’escolà Benet
Martí i Guerrero de Rajadell (Bages). A les 9 del
matí se celebrà a la Basílica la Missa Matinal presidida pel P. Antoni Pou. A la tarda, en una sala
del Restaurant de la Plaça dels Apòstols, hi hagué
l’acte de presa de possessió del Bisbetó, amb la
llegenda de Sant Nicolau del P. Àngel Rodamilans i després el concert vocal i instrumental dels
Escolans.

El total d’assistents en aquest any 2012, ha estat
de 40 Antics Escolans.
Festa del Bisbetó
Aquest any 2012 ha estat un any excepcional.
Hem tingut dos Bisbetons!

En absència dels Bisbetons de 50 i 25 anys (Francesc Junoy de Barcelona el de 50 i Oriol Sans de
Les Borges Blanques el de 25, per trobar-se tots
dos a l’estranger), l’obsequi que li fem els Antics
Escolans li va ser lliurat pel vicari general de 50
anys, en Joaquim Miranda acompanyat d’altres
components de la seva cúria, i el secretari del de
25 anys, en Jordi Armengol.

La festa del primer Bisbetó, es va celebrar el diumenge dia 29 de gener de 2012. El Bisbetó va ser
l’escolà Aram Solà i Inaraja de Vic (ﬁll de l’antic
escolà Xavier Solà i Cabanas, escolà dels anys
1975-1979). En aquest dia, només és feu l’acte de
presa de possessió a la tarda.
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Crònica de la coral
Comencem els primer dia d’assaig d’aquest 2012,
el dilluns dia 9 de gener als locals habituals de la
Parròquia de la Bonanova de Barcelona.
El diumenge dia 29 d’abril, anem a cantar la Missa
i després un concert, a la localitat dels Hostalets
de Balenyà (Osona). Els dies 4 i 11 de maig,
cantem en el lliurament de Diplomes al IESE de
Barcelona.
Després del parèntesi d’estiu, el dia 6 d’octubre,
cantem a la Parròquia de la Sagrada Família de
Barcelona, amb motiu de la Benedicció de la
imatge de Sant Bru, Patró de la Cartoixa (a la
foto). Junt amb d’altres corals, cantem el Requiem
de Mozart a la Parròquia del Pilar de Barcelona,
el dia 2 de desembre; a la Facultat d’Arquitectura
el dia 4, i finalment a la Parròquia del Pi el dia 10.
El baix solista era en Jordi Boltes i Arcusa, escolà
dels anys 1976-1980.
El Cronista

Els nous antics escolans
Han acabat la seva estada a l’Escolania de Montserrat, el dia 24 de juny de 2012 els escolans:

Pau Rubinart i Bosch, de Sant Esteve de Sesrovires
Jordi Ruiz i Rey, de Manresa
Lluís Travesset i Prenafeta, de Tarragona
Jordà Humet i Serentill, de Les Planes
d’Hostoles
Lluís Aymerich i Gimeno, de Sant Vicenç dels
Horts

Pol Blancafort i Baulenas, de Vic
Arnau Buch i Torrents de La Garriga
Andreu Carreño i Pérez, de Manresa
Ricard Cots i Toscano, de Manresa
Andreu Diport i Feliu, de Barcelona
Robert Ramírez i Riba, de Sabadell
Joan Rovira i Buendia, de Santa Maria de Martorelles

Rebin tots ells la nostra més cordial benvinguda
a la família d’Antics Escolans.
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Fets de la vida
Defuncions:

• A la Vila de Ponts (La Noguera) el dia 10 de
desembre, hi moria en Jordi Albets i Feliu, escolà
dels anys 1969-1972.
• Finalment a la ciutat de Barcelona, el dia de Nadal, 25 de desembre, hi moria en Manuel-Anscari
Mundó i Marcet, escolà dels anys 1932-1936.
..............................
• El dia 14 d’abril, moria a la ciutat de Barcelona,

• El dia 7 de desembre de 2011, moria en Joaquim
Rovira i Redorta, escolà dels 1933-1936. Vivia
en la Residència L’Auca de Les Franqueses del
Vallès.(Vallès Oriental)
• A la ciutat de Barcelona, el dia 1 de febrer de
2012, hi moria en Pere Casanovas i Molist, escolà
dels anys 1929-1933.
• A la ciutat de Manresa, (Bages) hi
finava el dia 15 de març en David
Brunet i Vilà, escolà de l’any 1945.
• El dia 15 de març, moria a Barcelona, en Francesc Estragués i Genovés,
adherit de feia molts anys. Solia assistir habitualment a la seva Trobada.
• A la ciutat de Barcelona, el dia 22
de març, hi finava en Francesc Maria Pugés i Cambra, escolà dels anys
1933-1936.
• A la ciutat de Manresa (Bages) el
dia 1 d’abril hi moria en Ricard Cucurella i Comellas, escolà dels anys
1957-1959.
• A la ciutat de Badalona, el dia 9 de maig hi finava l’Enric Giralt i Paulí, escolà dels anys 1954.1958.
• El dia 7 de juny a la ciutat de Barcelona, hi
moria l’Ignasi Mundó i Marcet escolà dels anys
1926-1927, i germà d’en Manuel-Anscari Mundó
i Marcet, escolà dels 1932-1936.
• També a la ciutat de Barcelona, el dia 4 de juliol, hi moria en Joan Maria Aragonès i Rebollar,
escolà dels anys 1939-1942.
• Igualment a la ciutat de Barcelona, hi finava el
dia 13 de setembre, en Francesc Mundó i Guixà,
escolà de l’any 1950.

l’Antoni, pare dels Antics Escolans Tomàs Maxé
i Iranzo, escolà dels anys 1982-1986 i el seu germà Sergi, escolà dels anys 1985-1990.
• A la vila d’El Masnou (Maresme), el dia 1 de
juny hi finava la Candelària, esposa d’en Josep
Maria Riuya i Bardalet. Escolà dels anys 19191925.
• El dia 27 de setembre moria a Vilafranca del
Penedès la Maria Neus Montserrat, esposa d’en
Josep Relats i Arimon, escolà dels anys 19391945.
• A la vila de El Vendrell (Baix Penedès) hi finava
el 28 d’octubre, la Isabel, esposa d’en Francesc
Romeu i Fors, escolà dels anys 1932-1936.
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• Finalment a la vila de Puigcerdà (La Cerdanya)
després d’una vida quasi bé centenària, hi moria
el dia 26 de desembre la Dolors, mare d’en Josep
Romans i Casals, escolà dels anys 1950-1953.

d’abril de 1935. El seu
pas per l’Escolania, va
ser conseqüència de
la relació del seu pare
Francesc amb la comunitat del monestir.
Encara que la seva estada va ser curta, estiu
de 1945, va deixar-li
una petjada espiritual
molt profunda. Sempre recordava quan
ajudava a dir missa
acompanyant a un monjo a Santa Cecília.
D’una extensa cultura i sensibilitat exquisida, la
seva vida professional va transcórrer en l’àmbit
industrial, dintre del sector tèxtil. Reconegut pels
seus col·legues com home íntegre i rigorós.
L’any 1960 es va casar amb Maria Teresa Cabanes. Van tenir dos fills i han tingut dos néts.
En una reunió de la Cambra de Comerç de Manresa a Montserrat, es va retrobar amb el pare Abat
Sebastià Maria Bardolet, tots dos de la mateixa
promoció. D’aquest feliç retrobament, el setembre de 2010 es va celebrar la missa de les Noces
d’Or al Cambril de la Verge en un ambient cordial
i acollidor.
Degut a unes complicacions derivades d’una
operació de cor, ens va deixar el 15 de març de
2012.

Rebin tots ells i llurs famílies, el nostre més sentit
condol.
Casaments – Aniversaris:
• Al Santuari de la Mare de Déu de El Miracle,
el dia 18 de novembre, van celebrar-hi les Noces
d’Or Matrimonials, l’Antic Escolà Miquel Costa
i Iglesias (escolà dels 1946-1950), amb la seva
esposa Maria Rosa Besora i Arnalot i junt els fills
i demés família.
• Al Santuari de Queralt (Bergiuedà) el dia 22
de setembre, s’unia en matrimoni l’actic escolà
Quirze Vilella i Esteva (escolà dels anys 19941998), amb Laura Selva i Jové. Va celebrar la cerimònia el P. Maur Esteva (del monestir de Santa
Maria de Poblet) familiar d’en Quirze.
Naixements:
• El dia 22 d’abril, a la ciutat de Barcelona, naixia
la Laia, primer fill de l’antic escolà Alfred Cañamero i Carreño (escolà dels anys 1975-1979), i de
Gemma Tatay
• A la ciutat de Granollers (Vallès Oriental) naixia
el dia 21 d’octubre, la Queralt, primer fill d’en
Marc Tost i Brustenga (escolà dels anys 19881992) Mireia Saurí i Masuet.

T’estimem, esposa i fills.
------------------------------

Felicitats a tots ells !!!

En la mort de Francesc Maria Pugés i Cambra

------------------------------

En Francesc Pugés i Cambra va néixer el 21
d’agost de 1924 i va viure 87 anys envoltat de
la gent que tant el va estimar i admirar durant la
seva vida.

En la mort d’en David Brunet i Vilà
En David Brunet i Vilà va néixer a Manresa el 6
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Ell tenia aquesta força i fins a l’últim moment va
demostrar una elegància, un saber estar i un bon
humor que, juntament amb moltes altres de les
seves qualitats,
van fer d’ell el
millor espòs, el
millor pare, el
millor avi i un
gran amic.
Quan va morir
feia 10 anys que
l’Alzheimer formava part de la
seva vida, inseparable. Però tot
i els efectes que
va tenir en ell,
sempre va conservar la seva
essència, la seva actitud positiva i el seu Virolai!
No se’n recordava quasi bé de res, tret d’una cosa,
de com tocar el Virolai amb piano, cosa que feia
constantment durant els seus últims anys de vida
als companys del centre on anava.

Va tenir una vida plena fins que es va veure afectat per l’Alzheimer, una malaltia que la seva dona
sempre va dir que no estava feta per a ell.
Va morir el 22 de març de 2012, va tenir un comiat multitudinari, i com a cançó de comiat tothom va cantar el Virolai; va ser un moment molt
emotiu.
Et recordarem sempre amb un somriure!
Dona, fill i néts d’en Francesc
-----------------------------En la mort d’en Ricard Cucurella i Comelles
En Ricard Cucurella i Comellas va néixer a Manresa el dia 6 de desembre de 1947 i morí el dia 1
d’abril de 2012. Va ser escolà de Montserrat entre
els anys 1957 i 1959, lloc on aprengué a estimar
la música i sobretot, tal com ell deia moltes vegades, a pregar cantant. Després continuà els seus
estudis de batxillerat i preuniversitari a l’Institut
Lluís de Peguera de Manresa i, posteriorment
cursà la carrera d’enginyer industrial a l’Escola
Superior d’Enginyeria Industrial de Terrassa.

Ell sempre es va sentir molt orgullós d’haver estat escolà de Montserrat, una experiència que el
va marcar profundament. Va entrar a l’Escolania
quan tenia 8 anys i s’hi va estar fins els 12, quan
degut a l’inici de la Guerra Civil, tots els escolans
van haver de marxar. Tocava el piano i el violí.
Molt devot de la Moreneta, sempre duia la medalla penjada al coll i cada any anava a Montserrat
a fer exercicis espirituals i retrobar-se amb antics
companys.
Es va casar amb la Montserrat Bassols i Llata, a
qui sovint es dirigia com la seva Moreneta. Van
tenir sis fills i sempre va ser un pare entusiasta,
divertit, esportista, treballador i molt afectuós.
També va ser un marit molt romàntic: cada any
per Sant Jordi escrivia un poema per la seva dona.

Parlava sovint del seu pas per l’Escolania i el recordava com un aprenentatge privilegiat, tant des
del punt de vista humà com musical. Li agradava
també recordar el seu gran mestre, el P. Ireneu Segarra, i manifestava gran admiració i afecte vers
aquest extraodrinari músic i director. La música
va ser per a ell una gran companya de ruta durant tota la seva vida. Va col·laborar en diverses
formacions corals, va participar en cursos de directors de cant i va ser membre del secretariat de
litúrgia del Bisbat de Vic. La seva veu de tenor,
càlida i vellutada, comunicava una gran sensiblitat musical, sensibilitat que va saber transmetre
als fills.
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Home profundament cristià,
participava de
manera
assídua en la missa
dominical de
la
parròquia
dirgint els cant
de la litúrgia, cants que, interpretats de manera
ferma, convidaven a pregar. La seva bonhomia i
honestedat eren qualitats que el caracteritzaven i
l’exemple d’amor incondicional i generós ha estat el millor llegat ofert a la seva esposa, als tres
fills i als néts.

veu d’àngel, els seus pares el van preparar per
entrar a l’Escolania de Montserrat on hi va estar
fins els catorze anys i on va començar a gaudir de
la proximitat a la muntanya. Gràcies a això, les
nostres anades a Montserrat van ser freqüents, a
part que cada any participàvem a la Romeria de
la Parròquia.
Quan va deixar l’Escolania, ja pre-adolescent, va
tornar a compartir coses amb els joves de la família, creixent tots plegats i passant moltes estones
junts.
La seva passió va ser la muntanya i no va deixar
mai de gaudir: caminant, escalant, esquiant. Fins i
tot quan va ser cridat a files, al servei militar obligatori, va tenir sort perquè li va tocar a Jaca, on
les maniobres van ser a la muntanya anant amunt
i avall amb les mules. Les seves cartes eren molt
divertides i les
esperàvem amb
il·lusió perquè
explicava anècdotes.
Llavors ja descobrírem
els
seus grans dots
de comunicador
que després el
portarien a la
seva professió.
He perdut un
cosí que sento
com un germà,
que durant la
meva infància, adolescència i joventut vaig estimar i disfrutar perquè va formar part plenament
de la nostra família del carrer Clavé.

Gràcies estimat espòs, pare i avi. Tal com diu el
Salm que ell tantes vegades havia cantat, esperem
de tot cor que el Senyor el faci descansar en prats
deliciosos i el meni al repòs etern.
Maria Carme Pinillas, esposa
-----------------------------En la mort de l’Enric Giralt i Paulí
L’Enric va néixer al carrer Clavé, on vivíem una
bona part de la família. Va ser el primer fill d’en
Juli i la Maria, treballadors que després van formar una gran família nombrosa i ell sempre va ser
el noi gran. Dins la nostra classe social no fèiem
servir el mot primogènit, però ell va ser esperat,
desitjat estimat per tota la família.
Va anar creixent. De petit va anar a la guarderia
de Can Montalt, on la Maria, la seva mare, treballava de teixidora. Després va anar a l’escola
de les monges franciscanes, on anaven tots els
cosins i era el que corresponia a la manera de
ser i pensar de les nostres famílies catòliques. A
l’escola va fer la primera comunió i com que era
un bon nen i tenia moltes qualitats, entre elles una

Enric, mai t’oblidaré i sempre respectaré.
Gràcies de tot el que he pogut viure amb tu.
Lourdes Estevez. cosina
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------------------------------

ritme, per a ell, era a tot arreu.

En la mort de Pere Casanovas i Molist

Va ser un fuster ebenista totalment dedicat al seu
treball, que estimava. Donar forma a la fusta era
el seu ofici, era un escultor de la fusta. Descansava en un balancí als 93 anys balancejant-se i
seguint amb el peu algun ritme d’alguna melodia
i vaig saber que alguna cosa no anava bé perquè
el seu peu es quedava quiet alguns segons a intervals. Per a mi va ser el senyal que aviat ens deixaria i així va ser. Va morir l’1 de febrer a Barcelona
i les seves cendres estan a Taradell. Déu el té en la
seva Glòria, doncs va ser bo, humà, comprensiu,
treballador, no jutjava a ningú i els seus preciosos
ulls blaus reflectien el cel i la bondat que hi havia
darrere d’ells.

Pere Casanovas Molist va néixer el 27 de juliol
de 1919 a Taradell. A causa dels seus dots artístics per al cant, Pere
Casanovas i el seu
germà Josep Casanovas van ingressar a
l’Escolania de Montserrat fent allí els seus
estudis de música. El
seu pare Lluís Casanovas, natural de
Taradell, tocava sardanes els dies festius
a Taradell i voltants
amb la cobla sardanista Els Lluïsos. Més tard també va tocar amb el
seu fill Josep Casanovas, el qual també va compondre diverses sardanes. Va entrar a la guerra
civil en la Quinta del Biberó, vivint tan jove les
experiències tan tristes que porta una guerra...

Així va ser el nostre pare. Els seus fills, nebots
i néts el tenim present en els nostres records i el
mantenim cada dia viu en la nostra memòria.
Montserrat Casanovas Vivet, filla
..............................
En la mort d’en Santiago Mundó i Guixà

Pere Casanovas sempre va sentir la música i el
ball de sardanes, ja que segons la meva mare era
un gran ballador de sardanes quan el va conèixer.
Però també de valsos, perquè jo en vaig ballar un
amb ell el dia del casament del meu germà i em
va semblar que volàvem.

En Santiago Mundó i Guixà, més conegut com
a “Santi”, va néixer a Barcelona el 24 de juliol
de 1942. Va ser batejat a la Parròquia de la Mare
de Déu del Roser. Va fer la primera comunió a
l’oratori de la casa de la seva àvia paterna, germana de l’Abat Antoni Maria Marcet.
Va cursar el batxillerat als Jesuïtes del carrer
Casp; va començar la carrera de Dret, sense poder-la acabar, degut a una malaltia mental que
patia des de jovenet, i que va ser controlada amb
medicaments des d’un principi.
Va pertànyer a l’Associació de la Verge de Lourdes, participant ajudant en portar els malalts al
Santuari. De més gran va conèixer el Raval de

No es va dedicar a la música doncs el seu ofici
va ser el de fuster ebenista que va aprendre a Vic
(anava a treballar de Taradell a Vic amb bicicleta.
amb les mans a la butxaca pel fred que feia cap
..) i va seguir al taller de fusteria del meu avi a
Barcelona, però sempre que veia un piano tocava
alguna de les partitures que havia après a Montserrat. Jo quedava sorpresa, de petita, doncs aquesta
faceta d’ell era molt rara de veure, tot i que el
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Barcelona on també es va dedicar als
malalts i gent pobre.
Als 67 anys li van
diagnosticar un càncer de pulmó, ocasionat pel tabac. Va
suportar la malaltia
amb molta resignació i l’ajuda de Déu.
Va morir a casa seva
el 13 de setembre de
2012 acompanyat de
la seva mare i els familiars més propers.

negoci del pare.
Era un enamorat de la naturalesa. Els últims anys
era feliç pujant a la masia on havia nascut el seu
avi matern, situada a la Baronia de Rialb, en mig
del bosc, a uns 30 kilòmetres de Ponts. Per falta
de comunicacions, aquesta masia havia quedat
abandonada uns anys. Ell, que era un manetes,
hi treballà molt deixant-la restaurada i arreglada.
Passejar-se pel bosc o buscant bolets al temps,
li donava vida. Deia que allà li passaven tots els
mals.
Conscient de la seva greu malaltia, callava i
aguantava amb bondat i senzillesa i veia com
a poc a poc anaven
minvant les seves forces. Estava preparat i
ens ha deixat un bon
record de la seva valentia i enteresa fins a
última hora.

Maria Guixà i Pradell, mare
..............................
En la mort d’en Jordi Albets i Feliu
En Jordi Albets va néixer a Ponts (La Noguera) el
dia 20 d’abril de 1959 i morí el dia 10 de desembre
de 2012. La nostra família sempre ha estimat molt
Montserrat ja que tres fills de casa foren monjos
d’aquest monestir. Els seus pares i tota la família
tingueren una gran alegria quan en Jordi, després
d’una adequada preparació, entrà a l’Escolania al
setembre de 1969. Allà aprengué a estimar la música. L’impacte de Montserrat i les ensenyances
rebudes el marcaren i l’acompanyaren sempre.
No va pujar gaire a Montserrat però seguia tors
els seus esdeveniments pels mitjans de comunicació, la televisió, la premsa i la ràdio. Recordava
amb molt afecte els monjos i professors que havien estat més a prop d’ell. Deien que era un bon
estudiant, que tocava el violí amb molt estil. Si
l’hagués continuat l’hauria dominat bé.
No es va dedicar a la música però la disfrutava
molt. Va fer la carrera de Magisteri encara que no
va exercir mai. Formà una família i continuà el

Que el Senyor i la
Verge el tinguin a la
Glòria en companyia
dels pare que també
ens deixà uns dies
després i tota la família i amics amb qui esperem retrobar-nos.
Sempre el recordarem i donarem gràcies a la Moreneta per aquest fill i germà que tant ha colpit en
les nostres vides.
Els seus germans Josep Ramon i Marc
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En la mort de Joan Maria Aragonès
La vida d’en Joan Maria
Aragonès va estar lligada
a les activitats de 1a Unió
d’Escolans. Resseguínt el
Llibre d’Actes, el veiem en
tres facetes ben concretes:
secretari de la Unió; director
de Germinabit i director de la
Coral Antics Escolans de Montserrat.
La seva etapa de secretari de la Unió d’Escolans
es desenvolupà, en el període d’un any més o
menys. Començà el 7 de febrer de 1952 en la
Junta General Ordinària de l’Entitat, i la darrera
acta és la del 8 de gener de 1953.
La seva etapa de director del Germinabit va
ser molt més llarga. El trobem a l’abril de 1952
i en els Germinabits que van sortir aquell any,
que van ser 5; dos el 1953; cinc el 1954; dos al
1955 i dos el 1956. En tots aquests números, a
part de preparar-los com es feia en aquella època, també sempre hi ha algun escrit seu. En la
segona època, Germinabit Musical, del que van
sortir 11 números, també va intervenir d’acord
amb els textos que preparava el P. Ireneu. Això
va ser a l’any 1960 i 1961.
Finalment va ser uns anys director de la Coral
Antics Escolans de Montserrat. Concretament
els anys 1965 fins el 1970. En aquests anys
el veiem com a director de la Coral, en les representacions que es feien al Saló del Tinell
de Barcelona del Drama “La Passió”. Potser
en aquests anys va destacar per fer mottes actuacions, i si cal dir-ho tot honestament no va
plaure del tot la seva forma de portar-la. Cal
remarcar resforç i el treball que va fer de passar
moltes particel·les a partitures amb les quatre

veus que acostumàvem a cantar a la coral, essent aixi els papers per cantar molt més nítids
i entenedors. Un treball fet amb paper vegetal,
que després quedava imprès amb paper norrnal. Actualment, la Coral encara se’n serveix,
d’aquestes partitures.
Finalment voldríem remarcar que encara que el
seu “fort” fos el gregoríà, tal com ja s’ha en
aquests altres escrits, al passar a llengües vernacles els cants de la Míssa, va composar moltes respostes als Salms i antífones en català. En
aquests casos, la música és fàcil i bonica.
I finalment voldríem fer constar que, com ja
s’ha dit en un escrit de Mn. Piqué, les composicions que havia fet dels Goigs. No hem trobat l’any, però un any concret, durant el mes
de maig, la Coral cantava cada dia d’aquest
mes, un goig, que retransmetia Ràdio Nacional.
D’aquests 31 goigs, alguns la música era d’en
Joan.
Gràcies Joan, per tot el que vas fer. Aquest és
el nostre homenatge a en Joan Maria Aragonès
i Rebollar.
..............................

La Redacció

Joan Maria Aragonès va morir en la pau del
Senyor a Barcelona, als 83 anys. Antic escolà de Montserrat, va dedicar la seva vida a
l’ensenyament i pràctica del cant religiós. De
manera especial va promoure el cant gregorià
i en aquest sentit va inspirar i va dirigir el grup
coral anomenat Schola Cantorum de Barcelona, que, primer a l’Oratori de Sant Felip Neri
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de Provençals el 19 d’agost
de 1928, passà la seva infantesa sacsejada per dos
esdeveniments que el marcaren profundament. La
mort de la mare a trentanou anys i la Guerra Civil.
Acabada la contesa bèl·lica
–que volia dir la pau– va
decidir encaminar-se cap
a la carrera sacerdotal. I
d’aquí sorgí, com una mena
de miracle, el seu destí
d’home dedicat a la música i bon músic. Acompanyats pel doctor Josep Pla,
JOAN M. ARAGONÈS, DIRIGINT LA CORAL DELS ANTICS ESCOLANS
els dos germans vam anar
al Seminari per sol·licitar
i després a la Parròquia de Santa Anna, acom- l’ingrés. Però una circumstància inesperada ens
panyava les celebracions de l’Eucaristia amb va portar al Bisbat, on s’havien traslladat els
aquest cant tan tradicional a l’Església. També superiors en espera de l’arribada del nou admiva promoure el gregorià en l’àmbit de l’Estat i nistrador apostòlic, el bisbe Díez de Gòmora,
va col·laborar en diverses parròquies del nostre que s’havia de fer càrrec de la diòcesi barceArquebisbat.
lonina. Allí trobàrem el P. Antoni M. Marcet,
..............................
abat de Montserrat, que havia vingut també a
rebre el nou bisbe. De l’encontre casual entre
El 4 de juliol moria a Barcelona el meu germà el P. Marcet i Mn. Pla, terrassencs els dos, sortí
Joan Baptista. Abatut per una maligna diabetis la derivació d’en Joan cap a Montserrat, on els
que el torturà durant una pila d’anys, acabà fent monjos intentaven llavors refer l’Escolania. En
honor a la fermesa del seu caràcter, no sempre Joan tenia molt bona veu. Així fou com un cop
fàcii, i es negà rodonament que li imputessin fetes les proves pertinents en Joan ingressés a
una cama malgrat que la gangrena implacable l’Escolania de Montserrat. Tota la dedicació a
s’havia apoderat d’ell. Fou un acte de tossude- la música, al cant gregorià i l’amor per la litúrria? Jo diria que era la seva resposta heroica i gia del meu germà, arrenquen aquell breu moalhora humil al desafiament que el mal li plan- ment viscut fugaçment sense pretendre-ho a la
tejà a tot o res. I decidí encarar-se a la mort ac- porteria del Bisbat.
ceptant la lluita fins al final.
A l’Escolania de Montserrat en Joan va rebre
Estava a punt de complir vuitanta-quatre anys. la seva formació musical i el seu arrelament a
Nascut a la barriada barcelonina de Sant Martí la vida litúrgica. I de Montserrat sortí també
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del tot als cants de la comunitat sense imposar-se mai
pel damunt dels cants de
tot el conjunt. Es va mostrar sempre un servidor del
cant, sense desafiaments ni
estridències.
El meu germà fou un estudiós, un investigador, del
cant gregorià. Seguí les
petjades de l’abat Gregori
M. Sunyol i Baulenes (Barcelona, 1879-Milà,1946)
restaurador del cant ambrosià, de l’escolapi P.
Miquel Altisent Domenjó
ARAGONÈS, PRIMER PER LA DRETA, AMB MEMBRES DE LA CORAL EN UNA MISSA
(Balaguer, 1898 - Barcelola decisió de canviar el seu nom original de na, 1975) i de l’escola del monestir benedictí
Joan Baptista pel de Joan Maria, a imitació dels de Solesmes (França). Durant molts anys fou
monjos, tal com ha acabat essent conegut per professor de gregorià al Seminari de Barcelotothom. Havia nascut un home nou. De Mont- na. També s’interessà per la litúrgia i el cant
serrat, un cop arribat el temps de permanència visigòtic i mossàrab i en fou un estudiós. Donà
a l’Escolania, el meu germà ingressà al Semi- cursos i organitzà concerts en moltes diòcesis
nari, on cursà tota la carrera eclesiàstica, sense, d’Espanya com també en diferents universiperò, als ordes sagrats. I quan arribà el moment tats, monestirs i catedrals.
oportú contragué matrimoni canònic amb M.
Fou membre de l’Institut d’Estudis Catalans,
Antònia Domingo als peus de la Mare de Déu dels Amics dels Goigs i musicà la lletra d’una
de Montserrat, a qui havia cantat tantes vega- bona colla d’aquests cants populars, dels quals
des quan era infant i adolescent. La seva esposa fou un propagador incansable alhora que un
morí a Barcelona, el 4 de febrer de 1995.
benemèrit col·leccionista. També ens ha deixat
En Joan M. va demostrar ser un bon músic. moltes composicions musicals de textos litúrTocava el piano meravellosament. En la seva gics i de cants religiosos amarats sempre de
estada al Seminari li encarregaren la plaça l’esperit litúrgic.
d’organista. Val a dir que en aquest punt es mos- Des de l’any 1984 dirigí la “Schola Cantorum”
trà la profunditat dels seus coneixements musi- de Barcelona, amb la col·laboració del P. Antocals, mostrà un bon domini de l’instrument que ni Serramona, actuà en l’Oratori de Sant Felip
tocava i alhora un exquisit sentit d’acompanyar Neri i en el cor de l’església parroquial de Santa
sempre al punt la comunitat: sabia adaptar-se Anna d’aquesta ciutat, que dirigí personalment
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fins al moment del seu traspàs. La seva dedicació a l’estudi i a la promoció del cant gregorià
i a la música popular religiosa li guanyà, amb
mèrit reconegut per tothom, el títol d’apòstol
del cant gregorià. En la celebració del seu enterrament al tanatori de les Corts de Barcelona,
el dia 6 de juliol de 2012, un grup de membres de la Schola Cantorum de Barcelona cantà
l’antífona gregoriana “In paradissum deducant
te Ángeli”. en pregària i homenatge pietós al
qui havia estat el seu mestre.

mana, un treball lent, rigorós, constant i fins i
tot tenaç.
El germà de Joan Maria, Mn, Josep M. Aragonès i Rebollar, canonge emèrit de la catedral
de Barcelona, fa més de cinquanta anys que és
rector de Torrelavit. I encara segueix. Hi va anar
per estar-hi un parell d’anys, i s’hi ha quedat
tota la vida. Joan Maria Aragonès va romandre
tota la vida en un camp que ell escollí i al que
ha servit exemplarment: el cant litúrgic.
De converses informals amb ell, em sembla
que puc esmentar dos noms que admirava
profundament. El primer nom és el de l’Abat
Gregori M. Suñol i Baulenes (Barcelona 1879 Milà 1946) musicòleg inicialment format, com
Joan M. Aragonès, a l’Escolania de Montserrat, que organitzà cursos i congressos de cant
gregorià a nombroses diòcesis, i l’any 1932
passà a Milà, on per encàrrec del cardenal Ildefons Schuster es dedicà a la restauració del
cant ambrosià. L’altre nom, aquest més proper

Ara reposa en les mans de Déu,
Josep M. Aragonès i Rebollar
..............................

A Barcelona, als 83 anys, ens ha deixat per
entrar a la vida eterna Joan Maria Aragonès i
Rebollar, musicòleg i incansable promotor del
cant gregorià., en temps gens fàcils per aquest
gènere musical, tan venerable i de tanta tradició a
l’Església.
Joan Maria Aragonès va ser
escolà de Montserrat, i em
sembla que aquesta experiència humana i espiritual
de la seva infància el va
marcar molt positivament
per a tota la seva vida. El
seu esperit tenia molt de la
pau de la nostra santa muntanya. Podríem dir que, en el
camp de la música religiosa,
va fer un veritable “treball
de benedictí” expressió amb
que es denomina, en qualseFOTO DE GRUP AMB MEMBRES DE LA CORAL DELS ANTICS ESCOLANS
vol ordre de l’activitat hu-
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cronològicament, és el de l’escolapi P. Miquel
Altisent i Domenjó (Balaguer 1898 - Barcelona
1975), musicòleg també especialitzat en el cant
gregorià i ambrosià, deixeble col·laborador de
Gregori M. Suñol i, com aquest, un gran admirador i deixeble del treball d’investigació i de
la praxi musical gregoriana del monestir benedictí de Solesmes (França). Durant molts anys
fou professor d’aquesta matèria al Seminari de
Barcelona.

Fou un estudiós del gregorià i també del visigòtic (o mossàrab) i dedicà atenció al gènere tan
popular dels Goigs, composant-ne alguns, com
els dedicats a Santa Anna. Durant el curs 19841985, va crear la Schola Cantorum de Barcelona, de caràcter mixt , amb la col·laboració del
P. Antoni Serramona, ubicada durant 15 anys a
l’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona, proper a la catedral, i després, i durant 11 anys a
la Parròquia de Sant Anna. L’any 2010 aquesta
coral –sempre dirigida per Joan Maria– celebrà
el seu vint-i-cinquè aniversari amb una missa
amb cants gregorians a Santa Anna, presidida
pel cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez
Sistach.

Com varen fer aquests, també Joan Maria Aragonès es consagrà al servei del cant gregorià
com a bé cultural de primer ordre. Donà cursos i organitzà concerts en moltes diòcesis
d’Espanya, en universitats, catedrals, monestirs i temples. L’any 1997 ja portava comptabilitzades més de 1.400 actuacions. Creia profundament en allò que diu el número 116 de
la Constitució de la Sagrada Litúrgia, aprovada
pel Concili Vaticà II: “L’Església reconeix el
cant gregorià com el propi de la litúrgia romana, per això, en igualtat de condicions, en les
accions litúrgiques li ha de ser reservat el lloc
principal”.

En ocasió de la mort de Joan Maria Aragonès,
he recordat la frase que Gaudí, que va voler
participar com a arquitecte en un curset de gregorià dirigit pel P. Suñol, va escriure al llibre
d’honor de l’Orfeó Català: “Al cel, tots en serem d’orfeonistes.” Això és el que ara et desitgem, bon amic, Joan Maria.
Mn. Jordi Piquer, Catalunya Cristiana

En la mort d’Ignasi Mundó i Marcet
El passat mes de juny va morir a Barcelona Ignasi Mundó i Marcet, pintor.
Havia tingut una relació constant i profunda
amb Montserrat, ja que havia estat membre de
l’Escolania en la seva infantesa i la seva família tenia vincles amb membres del Monestir;
a més, sempre havia sentit una admiració i un

fervor per tot el que representa Montserrat com
a símbol religiós i català. I, en certa manera,
també va ser el punt de naixement de la seva
vocació pictòrica. Allí va conèixer Joaquim
Mir.
Ignasi Mundó va néixer a Barcelona el 1918,
on va passar els anys de la seva infantesa i
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hi va viure la guerra. Quan aquesta va haver
acabat, va haver de fer un llarg servei militar a
Salamanca i a Valladolid. Quan el temps li ho
permetia anava a visitar museus i a estudiar les
obres dels grans pintors. També hi va fer bones
amistats.

S’interessa per l’obra de Matisse, Ensor,
Soutine, Munch, M. Denis, Puvis de Chavannes, Bonnard, Vullllard, Utrillo, etc. Però sobretot per Cézanne i Kokoshka, dos dels seus
grans models pels qui sen t molta admiració.
Col·labora al Col·legi d’Espanya, on coneix G.
Braque. Participa en una exposició col·lectiva
“7 Peintres et Sculpteurs”, a París i a Mònaco.
Torna a Barcelona el 1948. Viatja a Amsterdam
a estudiar els pintor holandesos. El 1949 es
casa amb Núria Elias, escultora.
Participa en nombroses exposicions col·lectives
a Barcelona, a Palma, a Tarragona i a diferents
ciutats; al Saló d’octubre de l’Institut Francès
de Barcelona. En totes, els seus quadres reben
bones crítiques. Nova exposició al Cercle Mai-

En acabar el servei militar guanya una beca del
Cercle Maillol per estudiar a París, on es dedica a estudiar a fons els grans pintor francesos i
holandesos que hi ha als museus, els impressionistes, els nabis i fauves, entre d’altres. També l’obra de pintors europeus que l’interessen.
Conviu amb altres pintors de diferents països
i fa bones amistats. Escriu una “Crònica de la
Pintura Francesa” a la revista Ariel (1947)
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diari “La Prensa” un escrit on explica la seva
pìntura: escull un tema com a pretext per al treball de la llum, el color i la forma en una tela.
El 1964 torna a París a coneix Leon Paul Fargue.Guanya el Premi Ciutat de Barcelona el
1966, i fa una exposició a la Sala Parés que rep
molt bones crítiques. L’any següent li atorguen
el Premi Sant Jordi de la Diputació de Barcelona i el rimer Premi de l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar. Segueix fent exposicions individuals a
Barcelona, a Alacant i a Madrid.
Amb un grup d’artistes, fan viatges pictòrics
a Alcanyís (invitats per l’Ajuntament d’aquella
vila) i a Galícia. Després hi exposen les obres
elaborades en aquests llocs. És una experiència interessant i innovadora per a tots. Medalla
Joan Cortés a Sant Pol de Mar el 1971.
El 1977 viatja a Suïssa, on participa en exposicions col·lectives a Zurich, a Berna i a
Basilea. Fa exposicions a París i a Grenoble.
L’Estat Francés el nomena Membre Associé de
la Societé Nationale des Beaux Arts. Viatges a
Viena, a Venècia i a Budapest per veure art als
museus i pintar.

llol.
A partir de 1951, en què guanya un premi a
l’Exposició Municipal de tardor, a Barcelona,
fa exposicions quasi cada any, a diferents llocs
de l’Estat Espanyol, a Barcelona i una a Roma.
El Govern francès li compra un quadre. Participa en alguns concursos estatals i guanya alguns premis.El 1955 rep un premi important a
la Bienal Iberoamericana de Arte.

Segueix exposant individualment o col·lectiva
a la Sala Parés de Barcelona. Nou viatge a Bèlgica i a Holanda per pintar i veure obres dels
grans mestres als museus. Un canal de TV del
Japó li compra un lot de quadres per a un programa sobre la pintura contemporània a l’Estat
Espanyol. Els darrers anys s’ha dedicat a pintar
i a dibuixar incansablement.

L’any 1958 la Direcció General de Belles Arts
de França, a través de l’Institut Francès, li concedeix la Medalla Cézane, És l’únic pintor de
l’Estat Espanyol que l’ha rebuda.
L’any següent guanya el Premi Sant Jordi de
la Diputació de Barcelona, i un any després,
la medalla d’argent del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya i Balears. També li concedeixen
el Premi Ciutat de Terrassa. El 1962 publica al

La seva pintura és un treball infatigable i constant des dels setze anys (o abans) que estudia, a
través de la composició d’escenes quotidianes,
la llum i el color, sense trascendentalismes ni

24

ANTICS ESCOLANS / HOMENATGE

simbologia; és una pintura “pura” allunyada
de la literarietat que pot confondre o enganyar
–com deia ell– qui mira el quadre. És sobretot, un treball-estudi sobre com la llum conforma els colors en les coses de cada dia, en
les persones amb qui conviu. Per això molts
dels seus quadres són paisatges urbans, escenes casolanes, natures mortes, qualsevol tema
que es té a mà. I nombrosos retrats de perso-

nalitats del món de l’art i de la cultura que va
anar coneixent al llarg de la seva vida: J. Pla, E.
Mounier, P.Calders, X. Monsalvatge, i un llarg
etc.
Esperem que se’l recordi com un dels grans
pintors catalans del s. XX; així ho reconeixien
els seus companys artistes.
Núria Elies, esposa, i fills

En la mort d’Anscari Maria Mundó
Aquest Nadal de 2012 va morir un dels homes més cultes de Catalunya i home de
fe, l’historiador Anscari Mundó. Format a
Montserrat, Roma i Barcelona, on després va
exercir com a catedràtic de Paleografia, Diplomàtica i Codicologia. Manuel-Anscar Mundó,
va ser deixeble del cardenal Albareda i en la
seva trajectòria eclesiàstica va ser nomenat per
Pau VI membre del Consell d’Aplicació de la
Reforma de la Litúrgia.
En l’àmbit cultural va ser director de la Biblioteca de Catalunya del 1987 al 1990. Aquesta
faceta, la va completar amb una gran tasca de
difusió cultural a través de llibres, conferències
i aparicions en el mitjans de comunicació. Un
dels seus estudis recents que va tenir més ressò
va ser sobre el crucifix de l’Abadia de Montserrat.
En el seu funeral el monjo de Montserrat PiusRamon Tragan, va fer una rica semblança del
seu compromís amb la cultura i amb el país,
que reproduïm aquí:

ANSCARI MUNDÓ (FOTO DE SAPIENS.CAT)
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Manuel Mundó, un català universal

al propi país. Un investigador i un intel·lectual
que deixa el gran llegat dels seus estudis i al
mateix temps deixa també un gran buit en
l’àmbit cultural de Catalunya. El professor Manuel Mundó resta un català universal.

El professor Anscari Manuel Mundó i Marcet
és mort. Paraules breus que pesen com una
llosa de pedra, que posa fi a l’itinerari de la
seva vida fructuosa, humanament plena, culturalment rica i socialment significativa, en el
país on va arrelar la seva existència i també en
àmbits intel·lectuals d’Europa i més enllà del
Continent. pocs mesos després de la mort de
la seva esposa, Carme Aramon, ara l’Anscari
també ens ha deixat. La mort només troba un
sentit després de la lectura de la mort de Jesús
de Natzaret a la creu. Amb la frase del centurió
que confessa la dignitat del Crist. Cert, la mort
és un terme, però per la fe, no és un terme sense
esperança.
En tot cas, hem perdut un català que fa honor

1. Humanament, el professor Mundó ha viscut
portant l’honor d’una nissaga familiar extensa.
Els Mundó i els Marcet són branques d’arbres
molt amplis que s’estenen en horitzons dilatats
de la societat catalana. Voldria esmentar només
el vincle que tenia el professos Mundó amb
la família Marcet. El gran abat de Montserrat
Antoni Maria Marcet, defensor de Catalunya,
restaurador del Monestir i impulsor de la cultura dels monjos, era el seu oncle. La formació
intel·lectual del nostre estimat professor i amic
la tingué a Montserrat, com a escolà i després
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com a monjo, també va poder freqüentar altres
centres universitaris. Però al costat dels mestres i dels mitjans de formació que va tenir, destacava la seva intel·ligència personal i la seva
capacitat de treball.
Ben aviat va demostrar el seu valor intel·lectual
amb els primers treballs que va escriure quan
encara era estudiant a Montserrat. No perdia ni
un moment i estava sempre atent a tot el què
passava. Seguia amb un interès viu i una constància exemplar els temes intel·lectuals, les
qüestions polítiques i els problemes religiosos.
Era una persona d’una ferma convicció catalana, un home profundament religiós i un esperit
de gran sinceritat. No va acceptar, en cap cas,
situacions ambigües, ni va voler sotmetre’s a
una doble vida. Les seves decisions van sempre
transparents. Defensava els seus principis amb
tenacitat. Al costat de l’agudesa de la seva ment
i de la seva voluntat decidida, tenia un caràcter
amable i sabia acollir i tractar les persones de
tots nivells amb gentilesa i consideració. En la
seva qualitat de mestre, va tractar amb respecte i ajudava sense reserves als seus estudiants.
Molts encara en conservem un record agraït i
respectuós.

l’Institut d’Estudis Catalans i des del 1971 de
l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Des
del 1987 Membre del Comitè Central de Paleografia Llatina i ja el 1975 pertanyia a l’Institut
de recerca documental d’Oslo, membre de la
Societé d’Antiquaires de France i des del 1986
de la Medieval Academy of Amèrica. Director
de la Biblioteca de Catalunya. Va rebre la Creu
de Sant Jordi d’any 2000.
Ha estat gran investigador, home de recerca. Coneixia com pocs l’època medieval de
Catalunya pel contacte directe i l’estudi dels
documents existents. Ha publicat més de 140
treballs d’investigació historicoliterària, crítica
textual, paleografia i codicologia.
3. La seva pèrdua fa viva aquella frase punyent
del llibre del Gènesis. “Recorda’t home que
ets pols i que a la pols tornaràs.” Sense cap
excepció aquest principi s’aplica sense misericòrdia als homes bons i dolents, als savis i als
ignorants. El llibre del Cohèlet afegeix encara
una fase mnés punyent. “Què en treu l’home de
tots els treballs amb què s’afanya sota el sol?”
Després d’aquesta frase pessimista, però, el
mateix llibre afegeix: “val més la saviesa que la
força”!, i també, “el savi es fa apreciar amb les
seves paraules, mentre que els llavis del neci
són la perdició”.
Seguint l’ensenyament del Cohèlet, cal acceptar davant la mort que: l’home no pot comprendre el que passa sota el sol. Per més que
s’hi esforci no se’n surt. Ni el savi no ho pot
descobrir”.

2. El seu itinerari intel·lectual és ric i dóna per
una reflexió molt extensa. Resumiré els tres
principals. Historiador i paleògraf, doctor en
història i llicenciat en arqueologia i art cristians. Va ser professor a Montserrat mateix i
després a la Facultat de Teologia de Sant Anselm a Roma. Més tard, des del 1969, és arxiver a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Del
1978 director de les Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Catedràtic
de Paleografa, Diplomàtica i Codicologia a la
mateixa Universitat Autònoma. Membre de

I per acabar, permeteu que llegeixi el text final d’aquest gran llibre que és el Cohèlet:
“Recorda’t del teu creador / abans que no es
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rompi el fil de plata / i el llantió d’or s’esberli
/ abans no s’esmicolia la gerra a la font / i la
corriola del pou es trenqui, / abans que la pols
no torni a la terra / el lloc on era, / i l’alè de vida
no retorni a Déu, ell que l’havia donat”. Que
el nostre professor i amic Anscari, reposi en la
pau de Déu!

d’Aragó, director de la biblioteca de la UAB i
de la Biblioteca de Catalunya. Va ser professor a Roma, a Montserrat i catedràtic de Paleografia a la UAB. Va ser membre de l’IEC,
de l’Acadèmia de Bones Lletres, així com de
diverses institucions científiques internacionals
d’Europa i d’Amèrica. L’any 2000 va rebre la
Creu de Sant Jordi. Va publicar més de 140
treballs d’investigació molts dels quals constitueixen encara avui bases científiques del seu
àmbit de coneixement.

Pius-Ramon Tragan
..............................
Manuel Mundó i Marcet, (Barcelona 29 de
juny de 1923 - 25 de desembre de 2012), va ser
escolà de 1932 a 1937 i monjo de Montserrat
del 1939 a 1967.

En Manuel, o l’Anscari, com preferia ser conegut en l’àmbit de la recerca, el vaig conèixer
l’any 1976 quan jo estava cursant la llicenciatura en Història Medieval a la Universitat
de Barcelona. El seu interès per l’àmbit de la
musicologia i la paleografia musical medieval
em va captivar i des d’aleshores vam anar construint una relació intel·lectual i d’amistat cada
vegada més propera. Vaig tenir la immensa sort
de poder comptar amb el seu guiatge com a
director de la meva tesi doctoral entorn de la
notació musical medieval a Catalunya.

Abans de fer referència a la persona m’agradaria
deixar constància del seu vast currículum acadèmic i professional. A Montserrat va fer estudis eclesiàstics que completà a Roma i a Barcelona (història de l’Església, història general,
arqueologia i art cristians). Va ser consultor del
Concili Vaticà II (Pau VI el nomenà membre
del Consell per a la reforma de la litúrgia del
Concili). Va ser arxiver a l’Arxiu de la Corona

La seva saviesa i la seva obertura de mires era
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comprensió dels moviments d’alliberament de
l’església, etc. Sempre
es va mostrar contrari a
les doctrines més conservadores de l’àmbit
eclesiàstic,
aquelles
que busquen la seguretat a canvi de la manca
d’esperit crític.
Investigador que depassava l’estricta dedicació
de les disciplines pròpies
dels seus estudis, ens ha
L’EDICIÓ EN FACSÍMIL DE LES BÍBLIES DE RIPOLL VA SER UNA OBRA MONUMENTAL DE MUNDÓ
deixat nombrosos escrits
sobre art, reflexions soproverbial. Persona afable i respectuosa era un bre el concepte de bellesa, escrits sobre manusintel·lectual que facilitava als seus deixebles la crits musicals, sobre patrologia...
seva tasca sense reserves. Persona curiosa, inEls darrers temps de la seva vida vaig poder
teressada en totes les facetes intel·lectuals i en estar molt a prop d’ell mentre preparàvem la
la reflexió del món d’avui (política, fenòmens preciosa edició de les Bíblies de Ripoll. Home
de desigualtat social, reflexió sobre el saber hu- molt religiós, no temia la mort i l’esperava amb
manístic...) va formar part del Club Arnau de il·lusió com a culminació d’una profunda vida
Vilanova, associació de reflexió ciutadana i po- espiritual. L’enteresa amb què va viure la mort
lítica en les trobades del qual mantenia una im- de la Carme Aramon, la seva esposa, va ser un
portant activitat i on el seu nivell de pensament exemple pels que estàvem al seu voltant. Soera molt apreciat pels que compartíem amb ell vint, quan l’anava a veure, començàvem i acales trobades i el diàleg. No va deixar mai de bàvem les reunions de treball amb una pregària
voler aprendre i de treballar. Encara el recordo, que sempre volia finalitzar amb l’Ave Maria
pocs mesos abans de la seva mort, preguntant- especialment intensa per a ell en arribar al
me sobre noves modalitats en el tractament de “Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltextos i d’estadístiques amb l’ordinador.
tres, pecadors, ara i en l’hora de la nostra mort”
que tan sovint havia resat des que era escolà a
Crític amb la seva sempre estimada Església, Montserrat.
va deixar escrites nombroses reflexions sobre el paper dels laics i dels casats a dintre Amic Manuel, descansa en la pau de Déu.
de la institució, la valoració i el sentit positiu
de la sexualitat i del plaer en l’ésser humà, la
Joaquim Garrigosa i Massana
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Garrigosa, Pons, Ayats
2012 va ser un any prolíﬁc en notícies que han
tingut molt a veure amb la família dels antics
escolans. I d’una manera molt espececial, pel
nomenament de tres d’ells en càrrecs de primera
línia en l’àmbit cultural i musical del país. És el
cas de Josep Pons com a director de l’Orquestra
del Gran Teatre del Liceu, Joaquim Garrigosa al

front de L’Auditori de Barcelona i, dins d’aquest
complex, Jaume Ayats com a nou director del
Museu de la Música. Amb tots ells hem mantingut converses molt interessants, de les quals us
presentem, en aquest butlletí, un extracte.
Gràcies, a tots tres, d’entrada, per haver-nos
atès des de les seves noves responsabilitats!

JOAQUIM GARRIGOSA, director de L’Auditori de Barcelona
Va ser nomenat a l’abril de 2012. Tot i la transcendència del càrrec, repassant els diaris, el
seu nom hi surt poc...
És senzill. Hi ha qui personalitza el càrrec i la
feina. A mi m’agrada parlar de l’equipament i de
l’equip humà, i veure que la gent juga amb absoluta responsabilitat en el seu rol. Quan parlem de
l’Orquestra m’agrada que parli el director titular
o el director tècnic. De la Banda, que parli en Brotons o en Joan Xicola, antic escolà, per cert. Quan
parlem de servei educatiu, que parli l’Assumpció
Malagarriga, ... Jo sóc darrere de tot. Jo dirigeixo, expresso les grans idees, però a l’hora de
presentar temporada fem un gran equip.
Què és, fer una temporada, a L’Auditori?
Programar 400 activitats a l’any. Són més d’una
per dia.
Venia de la direcció del Conservatori de Vilaseca. Aterrar a Barcelona ha estat traslladar
aquell model a l’engròs?
No té res a veure. La realitat de Vila-seca és molt
diferent, però sí que és veritat que també hi ha un
model molt interessant que conjumina un auditori amb un centre d’ensenyament musical. A Vilaseca anàvem amb un iot, això és un transatlàntic.

Costa molt més de fer girar.
Quatre sales són quatre programacions...
Exacte. L’Auditori no és una sala de concerts,
com seria el Palau de la Música, sinó quatre.
Tenim la gran sala de concerts, la Pau Casals,
amb capacitat per a 2.200 persones; la sala Oriol
Martorell, amb 600; la Tete Montoliu, amb 350, i
l’Alicia de Larrocha, que es va obrir fa tres anys,
amb 150.
Quin és el tret dinstintiu de L’Auditori?
Respecte a molts altres auditoris d’Europa tenim
un valor afegit importantíssim, que és l’orquestra
pròpia. És una peça molt important. Fa una temporada de 25 programes l’any, que són 75 concerts. Això dóna molt contingut a la programació
i, lògicament, representa una bona part del pressupost.
També hi ha la Banda de Música.
Que és un altre instrument importantíssim, pel
que ha representat en la història musical d’aquest
país i pel paper que juga actualment. Una Banda
que és municipal però que aviat ha d’integrar-se
dins de l’estructura de L’Auditori, per cert. Si
Barcelona és Wagneriana no és pel Gran Teatre
del Liceu, sinó per la Banda Municipal de Barce-
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lona, que des del carrer va contribuir com ningú
a la difusió popular de la música seriosa. Noms
com Lluís Oliva, Joan Alfonso, Lamote de Grignon, .... Richard Strauss va voler dirigir la Banda
a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. I ha estat
reconeguda a tot Europa.
És un imant de captació de públic?
Sí. De fet, el públic de la Banda és l’únic que ens
creix. L’hem hagut de passar de la sala 2 a la 1
perquè la gent no hi cabia. Cada vegada hi ha més
gent que la ve a escoltar, i hem hagut de reprogramar per adaptar-nos a aquesta realitat. Però dit
això també vull destacar un tercer element improtantíssim, dins de l’estructura de L’Auditori.
Quin?
El nostre Servei Educatiu, que atén cada any més
de 70.000 escolars al país. A través del Cantania
venem concerts arreu: Espanya, França, Alemanya, ... I ara estem entrant a Bèlgica. Des de fora
ens estan comprant activitats concertístiques que

produïm aquí. També podem parlar de Veneçuela,
Colòmbia, Argentina, ... I com a Auditori, a més,
tenim les temporades de concerts de música de
cambra, recitals, música antiga, contemporània,
tradicional, moderna, jazz, ...
L’Auditori, com a complexe, comparteix espai
amb el Museu de la Música i l’ESMUC. També
comparteix sinèrgies?
Absolutament. Deixa’m dir d’entrada que el Museu de la Música és extraordinari, pel seu fons i
per una característica molt especial, i és que els
instruments, a més de tenir-los a les vitrines, els
fem sonar. En Jaume Ayats, antic escolà, n’és el
director i està fent un treball magnífic de dinamització. I evidentment que tenim l’ESMUC i,
també vinculat a la dimensió pedagògica, la Jove
Orquestra Nacional de Catalunya (JONC).
Com s’articula, la vinculació amb l’ESMUC?
D’entrada, perquè determinades activitats de
l’Escola es fan en sales de L’Auditori. O cicles
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concrets, com la Setmana de Música Antiga, també inclouen concerts d’estudiants de l’ESMUC.
També tenim estudiants que toquen a l’Orquestra
Nacional (OBC) o un dia a l’any amb la Banda
Municipal, per exemple. A tot arreu on existeix
un centre d’estudis musicals proper a una orquestra hi ha una bona interacció, un bullici.
El que també hi ha ara és crisi, i de retruc una
de concreta en el consum cultural. Es nota?
Es nota. Passem per un moment difícil. Ho veiem
molt en els concerts de música més selecta, com
són els de cambra. Si abans asseguraves 350 espectadors, ara ens hem trobat amb 150-200. A
més, hi ha una disminució de les aportacions de
les adminsitracions i hem d’obtenir recursos propis per altres vies. Els grans mecenatges també
s’han fet més fràgils. I aquí, com passa en altres
auditoris europeus, hem d’obrir l’aposta pel micromecenatge o petites aportacions.
Quins recursos propis genera, L’Auditori?
Principalment els que vénen de la taquilla, de la
programació, del favor del públic. Si ens regíssim
únicament pels interessos de mercat, la fórmula
és molt senzilla: Programes cada setmana El llac
dels cignes i el Rèquiem de Mozart i tens les sales plenes. Però entenc que com a centre públic
hi ha unes obligacions. La meva està en educar
musicalment la ciutadania. Per tant, ha de poder
escoltar Stravinski o la integral dels quartets de
Schubert amb el Quartet Casals, com hem fet
aquesta tardor. I hem de programar música contemporània.
Un repte difícil, en l’actual escenari....
Hem fet una altra cosa, que és disminuir el nombre de concerts. Potser hi havia un excés d’oferta.
Muntar concerts fins i tot gratuïts on no teníem ni
100 persones. potser no era massa lícit. Hem de
canviar el model.
Hi ha altres fonts d’ingressos directes, a banda del taquillatge?
El lloguer dels espais, que són privilegiats. Que

poden anar des de concerts, que no programaríem
però que altres ho fan, assumint el risc econòmic
i artístic, fins a events socials, actes d’empresa o
publicitat. És un àmbit que ens és molt interessant. L’Auditori està preparat per a això i molt
més.
Una altra de les potencialitats deu ser el seu
propi entorn urbanístic.
Efectivament. Podem establir sinèrgies molt
interessants amb equipaments que són referents
com el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), el
centre de disseny, la torre Agbar, el nou mercat
d’Els Encants, ... I estem a 800 metres de la Sagrada Família. Hi ha, cada cop més, un turisme
cultural a les ciutats que va a veure els espais on
passen coses. Passen coses al Barri Gòtic, als
edificis modernistes, però també en aquesta nova
Barcelona que està creixent al voltant de l’eix de
Diagonal Mar. Aquesta zona es convertirà en un
nucli de presència de visitants i turistes tant per
l’oferta cultural com per la visió de la futura Barcelona.
A banda de la crisi econòmica, el canvi d’hàbits
i de suports en el consum cultural és un altre
handicap, a l’hora de gestionar un equipament
com L’Auditori?
Hem de competir amb plataformes digittals i amb
el món de l’internet i les de les xarxes, que és on
la gent busca la música, és veritat. La meva feina
és posar en valor que la música en directe és una
experiència emotiva que es viu en col·lectivitat.
Jo puc anar a veure les pintures de Boí Taüll, i
puc anar-hi sol i quan vull. En un concert, en
canvi, hem d’entendre’ns tota una sèrie de gent
per quedar junts, al mateix moment, per sentir
unes emocions tots junts. I quan acaba el concert,
també acaben les emocions. La música en viu no
s’ha de defensar perquè se sent millor. Potser això
ho tens més a l’abast en un equip d’alta fidelitat.
Però l’equip d’alta fidelitat no reprodueix mai
l’emotivitat d’allò que es crea en aquell precís
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moment. Fins i tot el petit error ho fa únic.
Es veuen massa cabells blancs, als concerts?
Hem d’intentar ampliar l’espectre d’edats, sí.
Quan jo era bastant més jove que ara, anava al
Palau de la Música i hi havia gent més jove, als
concerts. Però no ens equivoquem: també hi ha
canvis culturals i andropològics, en això. Abans,
a l’OBC, teníem abonats de 35 a 50 anys. Ara els
tenim més grans, però també perquè els de 35
anys estan portant els fills petits al zoològic. És
un canvi molt gran respecte al que teníem. Ara la
gent té fills 10 o 15 anys després. Solució? Hem
d’explorar més les opcions del concert familiar.
I el consum virtual? També és un factor desmobilitzador, per anar a les sales de concert?
Passa un fenomen molt curiós, i és que tenir a
l’abast, per exemple a través de l’Spotify, pràcticament tot el repertori que et puguis imaginar,
t’acabes dient que “això ja ho tinc”, però preci-

sament perquè saps que ho tens acabes per no escoltar-t’ho. Des del mateix moment que et sents
posseïdor d’allò, ja no et motiva. És evident que
les xarxes són una fonoteca immensa al teu abast,
però per mi tenen veritablement sentit si hi pots
anar a buscar, o a recordar, aquelles emocions que
ja hem sentit en viu. Fer-ho al revés és posar el
carro davant dels bous. El gran transmissor de
les emocions és el concert en directe. Atreure els
nens –i a través d’ells els pares– i els joves, essent
sensibles als seus gustos i a allò que els motiva,
és un altres dels reptes. Els joves surten, van a
ballar. Hem d’aconseguir que la festa la comencin
a L’Auditori.
I els estudiants de l’ESMUC, no són habituals
als concerts de L’Auditori?
Nosaltres formem part, com a L’Auditori de Barcelona, d’una xarxa que aglutina 22 de les principals sales de concerts d’Europa. També hi a el
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cional i laboral que ha viscut el Liceu?
És una situació molt delicada, i exponent de la
disminució radical de les aportacions de l’Estat.
En cinc anys, el Liceu ha perdut 12 milions
d’euros d’aportacions, que és un 30% del seu
pressupost. Això és gravíssim. L’altra pregunta
és si l’Estat hauria d’haver entrat mai al Liceu.
Tenim l’Estat ficat al Liceu, al Museu Nacional,
al MACBA, ... A L’Auditori no, afortunadament.
I quan l’Estat ha decidit ofegar Catalunya ha estat
també en això. O ens imaginem que Catalunya,
com a futur estat de la Unió Europea, ha de tenir
una òpera de primer nivell, o a veure què passa.
Ara la té, amb el Liceu?
Si ara mateix, en el context que vivim, haguéssim d’inventar una òpera nacional, diria “esperem una miqueta”, potser. Però és que ja la tenim.
I costa molt, estar en circuit. Ara mateix el Liceu
està entre les 10 òperes més importants d’Europa
i les 15 del món. Fer ara un pas enrere costaria
molt, després, de recuperar. Per això és important
pensar bé què volem fer del Liceu. És molt important. Molt. I alguns passos sembla que s’estan
fent. I torno a dir, com abans, que el moment és
delicat per a tothom i que les preocupacions dels
governs són unes altres, ara. Nosaltres hem optat
per fer menys producció pròpia per garantir el futur de l’orquestra. L’OBC, per a nosaltres, és un
instrument d’Estat.
I artísticament on es pot situar, l’OBC?
Està en un moment artístic molt interessant. És
veritat que ha passat per situacions delicades, els
últims anys. Per moltes raons. Hi hagut una certa inestabilitat en la governança de l’orquestra i
en la seva direcció artística. Ernest Martínez Izquierdo i Eiji Oue, per diferents raons, no van poder tancar els seus respectius cicles, i això sempre
crea frustació. Eren dues bufetades en poc temps.
I es va optar, després, per un director jove, Pablo
González. Una persona amb entusiasme, de molta
saviesa musical, que havia d’ajudar a construir.

Palau, per exemple. A l’octubre vam tenir una
reunió i, precisament, va sortir aquest tema: els
estudiants de música no van a concerts. O no en la
proporció que correspondria entre els estudiants
de música. Ni aquí, ni a França, ni a Alemanya. I
ho faria extensiu als professors, també. En tenim
que sí, però són perfils molt puntuals. I també em
preocupa que tinguem tan pocs estudiants universitaris, per exemple, als concerts. Per definició
haurien d’estar preocupats per conèixer l’entorn
cultural per on es mouen. Em temo que estem formant tècnics de qualificació elevadíssima, però
no educant. Formem gent en uns àmbits molt
estrets. L’altre dia m’ho deien d’uns museus de
Barcelona, també. Públic universitari? “Inexistent. Només tenim turistes”.
El preu no ho explica tot?
No. Als estudiants els estem donant entrades per
sota del 50% del cost. Poden venir a un concert
per 6 euros.
El Palau de la Música i el Gran Teatre del
Liceu s’han de considerar competidors o complements, en l’àmbit musical?
Som mútuament uns extraordinaris complements. Podríem imaginar, en certa manera, que el
Palau pot ser competència, però tenim els perfils
prou diferenciats. A vegades podem competir per
concerts similars, sigui pel nivell d’artistes o el
programa. Però per exemple, la gran temporada
simfònica la tenim aqui. Al Palau hi ha la Simfònica del Vallès, que té un cicle de sis o set programes l’any, hi també ha un cicle de grans orquestres. A L’Auditori tenim 25 programes cada any
només de l’OBC, i també orquestres internacionals. Més matisos: la gran temporada de música
de cambra la tenim aquí; el Palau té més concerts
de grans pianistes. I de recitals de cant no en fem
tants, tampoc. Potser hi hauríem d’entrar més. El
cant i l’òpera, evidentment, van més associats al
Liceu.
Com s’ha viscut, des de fora, la crisi institu-
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Els primers anys d’una persona jove sempre són
una incògnita, també per la resposta que puguis
trobar en els músics. Però la realitat és que ara
mateix l’Orquestra està jugant en una molt bona
categoria.
Es pot considerar de les millors d’Europa?
Per dir-ho ràpid, tenim ara mateix a la Divisió
d’Honor la Filharmònica de Berlín, Concertgebouw d’Amsterdam, Filharmònica de Viena, i
potser la de París. A Primera Divisió hi hauria
la del teatre Mariinsky, la Simfònica de Viena, ...
L’orquestra de Barcelona erstà arribant a aquesta
Primera Divisió. Tot i que no ho tenim fàcil. Ens
estem trobant amb condicionants, per al projecte
artístic.
Quins?
Per exemple el decret del govern Rajoy sobre la
funció pública, que no ens permet cobrir les va-

cants ni convocar oposicions. Hem de llogar gent
de bolo, i amb unes condicions contractuals que
han de ser temoporals. No tenim solista de flauta,
hi ha sis violes que no hi són, ... D’aquesta manera no podem construir instrument, no podem
construir orquestra, Confiem que això acabi. Però
més enllà d’això, l’OBC està afagant volada. Vaig
tenir ocasió de seguir la gira per Àustria de principis d’any, i va tenir un èxit impressionant.
La marca Barcelona és un valor afegit?
La marca Barcelona es molt potent, però molt.
Aquestra reunió que comentava abans, quan la
fem per altres llocs d’Europa podem ser 16, 18,
20 persones. Quan la trobada va ser a Barcelona vam trobar-nos 28 persones. Això ja t’ho diu
tot. Tothom vol venir a Barcelona. Perquè és una
ciutat que enamora. És una ciutat de moda. I una
moda ben treballada, que consti.
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JOSEP PONS, director de l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu
El nomenament com a director de l’Orquestra
del Gran Teatre del Liceu en quin moment
arriba, de la seva trajectòria artística?
Si parlem de titularitats és el quart gran projecte,
però com a director he tingut, i tinc, la sort de
dirigir i voltar per orquestres arreu del món. Però
sí que és veritat que les titularitats han estat de
durades llargues. És un gran repte, evidentment.
Repassem breument les titularitats? Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, el 1985.
En vaig ser un dels fundadors i en vaig ser director titular durant 12 anys. Va ser al costat de dos
companys més, el flautista Jaume Cortadellas i el
piasnista Lluís Vidal. Era un disseny molt especial, que no tenia cap semblanaça amb cap altra
institució. Ni d’aquí ni de fora, diria.
Orquestra Ciutat de Granada.
En vaig agafar la titularitat el 1994. Va ser una
elecció dels músics i, arran d’això, vaig rebre
l’oferta de les institucions per fer-me’n càrrec.
Hi vaig passar 10 anys i en tinc un molt bon record. Com ja havia passat amb el Lliure, hi tinc
fets molt enregistraments. Granada també va ser
època de gires. Vam ser la primera orquestra de
l’Estat que va tocar a la Philharmonie de Berlín,
per exemple.
I entremig hi ha l’arrencada de la JONC.
Sí. Que primer va néixer com a Jove Orquestra
Simfònica de Catalunya (JOSC), i després es va
convertir en JONC. Ens ho vam haver de guanyar,
això de ser Nacional [riu]. És un dels projectes
que he engegat dels quals em sento més orgullós.
I ha crescut molt.
Molt. S’ha convertit en una eina indispensable.
Em diuen que a l’última convocatòria ja hi havia 800 candidats, que també és exponent de com
ha avançat la formació de músics al nostre país.
Molta més gent, més jove i de més nivell. És per

sentir-se’n orgullós. A la JONC vaig ser-hi vuit
anys al front, però se’m va fer excessiu, portava
massa coses. I vaig decidir passar el relleu. No
ho atrapava tot. Estem parlant del període 19932001, quan ha estava dirignt a Granada.
I després arriba la direcció de l’Orquesta y
Coros Nacionales de España (OCNE).
Vaig estar a Granada fins al 2004. Un any
abans m’havia arribat l’oferta de l’OCNE, amb
l’aventura de refer un projecte pràcticament desmuntat. Un projecte sense projecte, gairebé. Des
que López Cobos n’havia marxat el 1985 no hi
havia titularitat ni un projecte com Déu mana. O
sigui que calia una feina ingent. Penso que al cap
de 10 anys s’ha construït una orquestra de clara
volada internacional, que era el que es pretenia.
Ara hi continuo, com a director honorari. I va ser
el 2008 quan vaig rebre l’oferta per fer-me càrrec
de la direcció de l’Orquestra del Gran Teatre del
Liceu. També una mica amb l’encàrrec de posar
l’orquestra i cor a l’alçada de la casa, em van dir.
Quina particularitat té, el Liceu, i de manera
espercial el rol que hi ha tingut l’orquestra?
Tradicionalment, el Liceu sempre ha posat els ulls
en les veus. Històricament, només en les veus. O
eres de la Tebaldi o de de la Callas. Però la posada
en escena importava poc. El tenor Dídac Monjo,
per exemple, havia fet de direcció d’escena i si
un paper no hi era s’hi posava ell. El cartell era
dels grans noms, molt mitòmans. Els cantants ja
arribaven amb el seu propi trajo del personatge
que feien.
Quan es produeix, el canvi?
El desenvolupament del Liceu amb les posades d’escena actuals és una cosa de després de
l’incendi de 1994. Potser una mica abans, en
l’etapa d’Albin Häsenroth com a director artístic.
Però és després de l’incendi, sobretot, que hi ha
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una definició artística més clara en aquest sentit,
de fer una òpera més teatral. A més, evidentment,
de mantenir les grans veus, que és l’ADN del
Liceu. Un paper clau en aquest canvi el té Joan
Matabosch, que aposta per una relectura de les
obres amb certa gosadia teatral. Una proposta
moderna i arriscada, que de mica en mica també
ha fet marca.
També s’ha redefinit al rol de l’orquestra?
Aquí anava. Quedava una tercera pota, que eren
els cossos estables, l’orquestra i el cor. Tradicionalment no s’hi ha tingut el mateix interès, ni des
de la mateixa casa ni des del país. Això no importava tant. L’orquestra del Liceu, i això ho recordo de la meva època d’estudiant, la formaven
els vents de la Banda Municipal de Barcelona i la
corda de l’OBC. El que se’n diria un refregit.
Poca cosa més que una orquestra per acompanyar l’òpera, vaja...
Clavat. Fins i tot quan jo entro reclamant aquest
projecte de centralitat, recordo que em vaig mirar
la web, i ella mateixa es definia com a “orquestra

nascuda per acompanyar les grans veus...” Malament! Sonarà millor o pitjor, però l’Orquestra del
Liceu és la més antiga d’Espanya. Té 160 anys.
És una orquestra que pot presumir d’haver estat
dirigida per Stravinski, Richard Strauss, Toscanini, Falla, Prokofiev, ... No n’hi ha d’altra. Té
un passat molt gloriós. Pau Casals va ser primer
cel·lo de l’orquestra. En definitiva, l’encàrrec va
ser: “Porti l’orquestra al nivell més alt possible”.
Sí que és veritat, però, que el Liceu és un teatre d’òpera de prestigi.
Absolutament. És una gran casa d’òpera que a
nivell de veus i de produccions escèniques pot
parlar de tu a tu amb els cinc teatres de primera línia del món: Metropolitan, Scala, Covent Garden,
París, ... En canvi, hem d’admetre que a nivell
orquestral no ho pot fer. Entre altres raons, com
acabem de comentar, perquè tampoc hi hagut la
inversió adequada per aconseguir-ho. I aquest és
ara el meu repte.
Implica canvis, això, en l’orquestra?
Implica canvis estructurals, començant per dis-
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posar d’un departament propi per prendre i gestionar decisions, i no només una estricta direcció
artística. Vol dir tenir un sistema de treball, una
reglamentacióo i un conveni adequat, que faciliti
el creixement i no que constrenyi. Estic parlant,
per exemple, de la recuperació de places. De 102
músics ha passat a seixanta i poc. Hem de recuperar aquests llocs que s’han perdut. Això pel que
fa a l’estructura. I a nivell artístic, que pugui desenvolupar una activitat no només operística, sinó
simfònica. Amb vida pròpia, que vol dir concerts i
gires. Una orquestra creix fent simfonisme. Això
dóna credibilitat i amor propi. Amagada en un
fossat, per molta personalitat que tingui, una orquestra és anònima. Necessitem visibilitat, també
per a l’orgull del propi músic. Hem de sortir del
fossat i del Liceu. i hem de passejar-nos pel país.
L’Orquestra del Liceu és una gran institució. Quines tenim, en el seu àmbit, que puguin parlar de
tu a tu amb els seus homòlegs internacionals? El
Picasso i el Dalí són bons museus. El MNAC està
molt bé en art romànic i gòtic, però no pot parlar
de tu a tu amb el Louvre, el British o El Prado. El
Liceu respecte a altres colisseus operístics, com

deia abans, sí. Potser no passa amb cap altra institució, això.
O sigui que se la de mimar.
Penso que sí.
I la crisi que l’ha afectat els últims mesos, amb
ERO temporal inclòs, no deu haver fet cap favor a la marca.
Li ha fet mal, a la marca. Molt més del que ens
pensem. Ho pagarem molt car.
Parlem de Montserrat. A la seva web personal hi té penjada una entrevista en què deixa
constància que el pas per l’Escolania va ser
l’origen de tot, musicalment.
I tant! Perquè Montserrat deixa empremta, i això
és una gran sort. Ep!, però deixa petja en un sentit
o en un altre! També hi ha qui no hi ha tornat
mai més. Perquè allò era molt intens, enorme.
En aquell moment no tenia parangó, a fora. O
sigui que Montserrat deixa empremta i un gran
record en funció de com t’ho agafis i de la digestió que en facis, com ha estat el meu cas. Jo
venia de Puig-reig, un poble tèxtil gris, apagat. I
estava emmarat, m’enyorava una cosa terrible, el
primer any. Però repeteixo que Montserrat va ser
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la meva gran sort. Em va donar una educació que
a Puig-reig no podia tenir. Potser l’hauria tingut a
Barcelona, però segur que al meu poble no.
Com hi va entrar en contacte?
Jo no sabia què era Montserrat i els pares tampoc. En teníem aquella visió folklòrica de qui hi
puja de tant en tant a veure la Moreneta. La proposta va venir a través de Ramon Benet, pare del
també antic escolà i cantant Josep Benet –el meu
antecessor com a organista, a l’Escolania–, que
era el meu mestre d’escola a la colònia. Va dir als
pares que jo tenia bona veu. Ell coneixia Montserrat i ho vivia pels tres costats: musical, cristià i
catalanista. “T’agradaria”, em van demanar? Vaig
dir que sí com hagués pogut dir que no. I aquella
resposta em condicionar tota la meva vida. Per
sort, aquell dia em devien agafar de bon rotllo.
I va ser un impacte.
Montserrat per mi era immens,. Només la porta
de l’entrada a la sagristia des de l’església, ja veus
tu quin detall, la veia enorme. Per mi era signe de
la meva petitesa a l’arribar a Montserrat. Va ser
una època de descoberta de moltíssimes coses. I
he de dir que al llarg de la meva vida, per raons
de la meva feina, he hagut de tractar moltes institucions. Jo mai he conegut una institució tan seriosa com Montserrat. A part del testimoni humà,
que ha estat molt potent. Conec escolans que ho
continuen essent tota la vida. Jo no sóc d’aquests,
tampoc. Però és evident que Montserrat sempre
formarà part de mi, i una part que m’ha marcat
enormement. Fins i tot hi ha certs ambients viscuts allà que intento reproduir.
Per exemple?
Tinc gravada la imatge del despatx de l’Ireneu.
El benestar, la pau i la tranquil·litat que inspirava
el pare Ireneu em van colpir. I les estances, amb
aquell aire tan montserratí... No hi havia imatgeria, allà. Tot respirava serenor. Tot i que llegint ara
les seves memòries també et fas càrrec de com de
sol se sentia a vegades, i de les seves lluitres. Hi

ha un costat humà, també: que el tenia molt idealitzat, Montserrat. Era un privilegi veure aquella
biblioteca, per exemple. Jo vaig saber allà què era
una edició facsímil. I em va fascinar veure que
Montserat estava subscrit a les obres de Schönberg, de Hindemith, ... Vaig veure el Requiem de
Ligeti quan feia poc que s’havia composat. Vaig
viure la tancada d’intel·lectuals essent escolà, ...
Són vivències molt fortes. Totes.
I allà va decidir ser músic?
Recordo perfectament l’instant precís en què
m’ho vaig dir a mi mateix. Tenia 12 anys. Jo era
feliç. Allà podíem fer moltes coses. Tocaves dos
instruments, podies organitzar algunes coses. Fins
i tot un grup de folk, vam muntar, i el pare Ireneu
bramava perquè deia que ens fèiem malbé la veu.
I de seguida, amb tres o quatre escolans, feies un
conjunt instrumental. I no només música. També
vam fer una revista, i un equip de futbol. El pare
Maur Boix ens va pagar els mallots. I titelles, vam
fer. Anaves a la fusteria del costat del camp de la
figuera, convencies el fuster i et muntava el teatret. No passàvem ni pels conductes que tocava.
En Florenci Puig tenia conills i gallines que ningú
no sabia d’on havien sortit. Un dia li van descobrir la granja. Era la grandesa d’aquell contrast
entre el nostre món petit i aquell altre, a tocar del
que representava Montserrat, aquell col·lectiu de
100 homes d’una gran qualitat intel·lectual amb
qui et podies creuar pel jardí, anant a dinar. Això
es palpa. Era un xoc, però alhora una gran bellesa.
Allà també hi havia monjos joves de finals dels
seixanta, que també vivien i sentien les convulsions del moment, i en parlàvem.
I al marge dels estudis musicals, també deuen
quedar records d’escola, com a tot arreu.
Jo sóc dels que encara vaig tenir molts monjos
professors. Mai més he tingut un professorat
d’aquell calibre: Lluís Duch, Miquel Estradé,
Maur Boix, ... Ni a la universitat, això. Era fascinant. I a sobre, me’n va passar una de molt bona.
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A veure...
Vaig agafar galteres. No passava res, però com
que podia contagiar, vaig haver d’estar aïllat durant uns dies a la infermeria dels monjos, avorrit
com una ostra. Però els monjos s’apiadaven de mi
i em venien a veure. I com que jo era xerramec de
mena, parlàvem molt estona. El germà Prieto, em
portava cordons per aparellar i em deixava rams
d’espígol collits a la muntanya. Em va venir a
veure el P. Anselm Ferrer, a qui encara vaig poder
conèixer. Em venia a veure l’abat Gusi, l’abat López, que era aragonès. I en venien d’altres, tots els
ancians. Hi vaig passar 15 dies, allà. I és una altra
de les experiències que més recordo.
Hi ha tornat sovint, a Montserrat?
Molt poques vegades, ho admeto. Em va fer molta il·lusió, per aquest motiu, que quan era director
de l’Escolania el P. Jordi Agustí Piqué em proposessin dirigir un prograna de l’Euroconcert amb
l’Escolania i l’Orquestra de Cambra del Lliure
Va ser molt emotiu. També vaig participar en un
vídeo promocional, per exemple. I recentment,
quan hi vaig pujar pel Centenari de la UEM, potser feia cinc anys que no hi anava. Va ser un altre
moment molt especial.
Abans d’acabar, i tornant a la seva faceta de
director, creu que el nostre és un país musicalment ben dimensionat? És a dir, té el talent
que li correspon al lloc que li toca?
El posicionament i la projecció que acaba tenint un determinat àmbit de les arts va molt més
vinculat al tipus de decisions que es prenen més
que no pas a les personalitats que puguin existir,
per entendre’ns. Podem tenir, i els tenim, grans
creadors. Però han d’estar recolzats per un país
que realment tingui ganes d’exportar-los i de donar-los a conèixer. Malauradament, en el tema
que ens ocupa, no som un país que exporti gran
cosa, mal que ens pesi. Quantes orquestres d’aquí
fan gires internacionals de manera continuada?
No em refereixo a les experiències puntuals o

anecdòtiques, que n’hi ha. Parlo de gires regulars
internacionals, intercontinentals. No hi és, això. I
hi hauria de ser. Però ja hi tornem: vol un disseny,
i uns diners.
Però el talent, hi és?
El talent hi fóra, sí. Però sempre que parles
d’això hi ha el risc que t’acabin retraient que no
sabem valorar el que tenim. No és aquest, el tema.
Quants noms tenim, aquí, amb projecció internacional? Jordi Savall és el millor exemple, ara mateix. És immens, fa una gran labor internacional,
actua arreu, ven molts discos. Però d’ell als altres
hi ha molta diferència. En un altre àmbit em ve
al cap el Quartet Casals, per exemple, i que tant
de bo tingui una gran carrera. Però directors, o
solistes, que puguin haver consolidat trajectòries
actuant amb orquestres internacionals de primer
nivell no són pas tants. Que potser això vol dir
que els hauríem de donar l’alternativa i facilitar
que s’obrissin camí? D’acord. Però això vol un
disseny que en tot cas s’hauria de fer. De moment
ens llueix molt més el Barça, ho sento.
La JONC actual, com a Masia d’aquest nou
talent jove que puja cada vegada més ben format, pot ser una bona pista?
La JONC està donant una quantitat de músics
enorme. Vénen de Barcelona, però també dels
conservatoris de Badalona, de Cervera, de Manresa, de Vic, ... De tots aquests llocs, on s’està
fent la feina, s’està alimentant aquest gran instrument. I d’entre tots aquests joves, també sortiran
els millors. Hem de tenir en compte que el que
ara són l’ESMUC o el Conservatori del Liceu
eren impensables, fa uns anys. I ara, el nivell que
hi ha és molt més alt. La prova està que músics
estrangers vénen a formar-se aquí, i abans era al
revés. Aquest és el camí, sens dubte. Però el nostre país, globalment, encara ha d’aclarir quin és el
seu horitzó i on vol quedar posicionat en relació
als referents que podem tenir a Europa. I en això,
siguem clars, queda molta feina.
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JAUME AYATS, director del Museu de la Música de Barcelona

JAUME AYATS I ABEYÀ, ESCOLÀ DE 1970 A 1974

A l’octubre de 2013 va fer un any que el musicòleg vigatà Jaume Ayats va prendre possessió
com a director del Museu de la Música de Barcelona. Forma part del complex de L’Auditori i
l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc). Això, diu Ayats, li dóna valor afegit i unes
possibilitats de projecció que durant l’últim any
ha començat a fer visibles.

ta per dirigir-lo tenia la idea que els instruments
no s’han de quedar darrere la vitrina sinó que, en
els casos que sigui possible, s’han de poder escoltar. I ho estem fent. Amb concerts, audicions, sessions didàctiques... Moltes vegades a càrrec dels
mateixos alumnes de l’Esmuc. Això ens fa una
mica únics dins la xarxa de museus de música.
Estem parlant d’un dels museus més importants del món, en el seu gènere?
A Europa tenim els exemples del MIM de
Brussel·les, el de la Cité de la Musique de París i els museus de Berlín, Nuremberg o Edimburg. Penso que el de Barcelona pot formar part

La primera pregunta no serà gaire original.
Quin balanç fa, del primer any?
Molt bo. El resum és que el Museu ha guanyat
públic i visibilitat. Quan vaig presentar la propos-
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d’aquesta primera divisió. I si parlem de l’Estat
espanyol, indubtablement és el més destacat.
Per què?
Ara mateix tenim un fons de 2.000 instruments,
500 dels quals formen part de l’exposició permanent, al marge d’un fons documental de gran valor entre arxiu sonor i de partitures, per exemple.
I podem presumir, a més, de peces i col·leccions
úniques. Hem fet molta divulgació de la nostra
col·lecció de gairebé 100 guitarres, de diferents
èpoques, que es pot considerar, si no la que més,
una de les millors del món. També tenim peces
carregades de simbolisme, com el piano de Frederic Mompou o el primer violoncel que va tocar
Jordi Savall.

molt ben decorat. Amb motiu de la restauració,
al Museu hi hem dedicat un llibre electrònic. I se
sent com sona.
Formar part del complex de L’Auditori dóna
al Museu un valor afegit?
Absolutament. Tenir al costat tant L’Auditori com
l’Esmuc potencien el rol del Museu en aquest engranatge. Fins i tot per fer coincidir determinats
concerts amb exposicions que puguem tenir, i
convertir estudiants en protagonistes d’audicions
amb instruments que formen part del fons. El
Museu ha de ser un lloc d’intercanvi d’emocions
musicals.
El trasllat a la seu actual va ser el 2007. Quan
arrenca la història del Museu?
A principis del segle XX ja hi havia la intenció
de fer-lo. La guerra ho va fer ajornar fins al 1947,
integrat dins del Conservatori del Bruc, amb Josep Ricart i Matas. Però els primers fons van provenir, sobretot, de Joaquim Folch i Torres, que
llavors era responsable de museus de Barcelona.
I entre els que ell ja tenia i els que va localitzar a
diferents llocs va crear la primera col·lecció.
Tot el que s’edita musicalment a Catalunya va
a parar al Museu de la Música?
Va a parar a la Biblioteca Nacional, que ho té tot.
Però és interessant que des del Museu puguem
vehicular tanta informació com ens sigui possible. Al costat del Museu de la Música, també sóc
director del Centre Robert Gerhard per a la promoció i difusió del patrimoni musical català. Un
dels reptes que ens proposem per al 2014 és crear
un portal web de referència que faciliti l’accés als
fons que gestiona la Biblioteca Nacional, l’Arxiu
Nacional i el mateix Museu de la Música. Hi ha
moltíssima documentació i molt interessant. Pensant en la divulgació, però també en el treball dels
investigadors.

Accepten donacions?
N’acceptem, sí. I en rebem. Però com és lògic
ha de ser amb criteri i evitant convertir el Museu
en un contenidor d’instruments. S’ha de respectar
el discurs museogràfic i l’interès que pot tenir un
determinat instrument dins de la col·lecció.
Va ser notícia la restauració d’un claviorgue.
Sí. I l’hem pogut tornar a fer sonar després d’una
restauració molt puntual, ja que l’original ja estava en molt bones condicions. Estem parlant d’un
instrument d’entre 1590 i 1600. Com aquest només se’n conserven tres, al món. I un el tenim
aquí.
Què és, un claviorgue?
Com el seu nom indica, un instrument que és alhora clave i orgue. Cada tecla activa simultàniament
la pinça que fa sonar el clave i el tub corresponent de l’orgue, que té quatre registres. En origen
era sobretot un instrument de l’aristocràcia, i està

[Aquesta entrevista és la rmateixa que, a través de la que es
va concertar per a aquest butlletí, va aparèixer a EL 9 NOU]
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Crònica de l’Escolania
Extret del Butlletí del Santuari · Josep Galobart | Imatges: revista de l’Escolania

Els escolans, amb el cantant Sergio Dalma, van ser protagonistes del tema principal de La Marató de TV3 de 2012

De gener a abril

la primera part es van cantar poemes de Mn. Verdaguer musicats pel P. Àngel Rodamilans; i en la
segona, nadales amb música de Francesc Civil.

Del dia 12 al 14 de gener l’Escolania va anar a
Roma per fer el concert de cloenda de l’exposició
Gaudí: la Sagrada Família de Barcelona. Art,
ciència i espiritualitat, al Braccio di Carlo Magno
de la Ciutat del Vaticà fins el dia 15 de gener. El
concert es féu el dia 13 a l’església de Santa Maria
in Trastevere. Fou presidit pel cardenal Tarcisio
Bertone, secretari d’Estat del Vaticà i el cardenal
de Barcelona, Lluís Martínez Sistach. El P. Abat
va fer el parlament de presentació del concert. En

El dia de Santa Cecília s’havien elegit dos bisbetons. El bisbetó de 5è curs celebrà la festa com és
tradicional per Sant Nicolau, dia 6 de desembre.
En canvi, el diumenge dia 29 de gener va presidir
la festa el bisbetó de 4t curs, l’escolà Aram Solà
i Inaraja, de Vic. El secretari fou Josep Rovira i
Gordillo, de Manresa, i el Vicari General, en Lluc
Humet i Vidal. A la tarda, en una sala del Complex
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dels Apòstols es va celebrar el Concert de Sant
Nicolau. L’endemà, dia 30, els escolans varen fer
la tradicional excursió. L’Escolania al complet va
anar a la nova Masia del F. C. Barcelona.

Lloyd Webber i César Franck.
El divendres, dia 25 de maig l’Escolania va fer un
concert a l’església parroquial de Santa Maria de
l’Alba, de Tàrrega. El concert era benèfic a favor
de Càritas de la Parròquia de Tàrrega.

Els dies del 27 de febrer a l’1 de març i els dies 12
i 13 de març, l’Escolania i la Capella de Música
de Montserrat, dirigits pel director Bernat Vivancos, van enregistrar un CD. En l’escaiença del 75è
aniversari de la mort del P. Àngel Rodamilans,
assassinat l’any 1936, aquest CD està dedicat a
l’obra d’aquest compositor de l’Escolania.

El divendres, dia 8 de juny, l’Escolania va anar a
Taradell on va fer un concert a l’església de Sant
Genís. L’organitzava Ràdio Taradell i comptava
amb la col·laboració de l’Ajuntament. I encara,
el divendres, dia 23 de juny, l’Escolania va anar
a fer un concert a l’església de Santa Maria de
Pineda de Mar. El programa d’aquests concerts
fou el mateix, amb obres dels diversos autors esmentats abans.

El dissabte, dia 3 de març, es va celebrar la Jornada de Portes obertes a l’Escolania. El divendres,
dia 23, es va celebrar a Montserrat la XIII Jornada
Presencial del Projecte Telemàtic que organitzen
conjuntament el departament TIC de la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya i l’Escolania de
Montserrat.

El diumenge, dia 24 de juny, festivitat de Sant
Joan, després de la missa conventual, els GG. Sergi d’Assís Gelpí i Efrem de Montellà van presidir
la cerimònia de comiat dels escolans de la promoció 2007 (en teniu els noms a la pàgina XX).

El dia 4 d’abril tots els escolans de 4t es van incorporar al cor de l’Escolania. Del diumenge
de Pasqua, dia 8, al diumenge in Albis, dia 15,
l’Escolania va fer les vacances de Pasqua. El dia
23, l’Escolania va fer l’enregistrament d’una falca, composta pel director Bernat Vivancos, que
servirà de sintonia a Catalunya Música.

Els dies 1 i 3 de maig, l’Escolania va fer un enregistrament destinat al nou audiovisual de Montserrat. Van enregistrar una cançó titulada Veus,
cants i llum, que és el vídeo final de l’audiovisual.
La lletra de la cançó és del P. Lluís Juanós i la
música del compositor Albert Guinovart. A més
de l’Escolania també hi intervenen els cantants
Roger Padullés i Ivan Labanda.

De maig a agost
Del dia 11 al 14 de maig, l’Escolania va anar a
la ciutat de Montpeller, França, per participar en
el XIII Festival Inter-Religieux de Musiques Sacrées. Hi feren dos concerts, un el dissabte, dia
12, a l’església de Saint-Hilaire de Mèze i un altre, el diumenge, dia 13, a l’església de NotreDame des Tables. El programa el formaven alguna part del Llibre Vermell de Montserrat, i obres
del P. Àngel Rodamilans, Antoni Pérez Moya,
Pau Casals, Schubert-Vivancos, Gabriel Fauré,
Franz Schubert, Arvo Pärt, John Rutter, Andrew

El diumenge, dia 17 de juny, va ser d’una gran
activitat a l’Escolania. Al migdia es va fer el dinar
de comiat dels escolans de segon que aquest any
han acabat la seva estada a l’Escolania. A vespres, l’Escolania va estrenar dues composicions.
A l’entrada de vespres es va fer la primícia del
Preludi sobre l’himne Lucis Creator, composició
de Bernat Vivancos, interpretada a l’orgue per
l’escolà Robert Ramírez. L’altra peça era la da-
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Foto de grup a Ghent, durant la gira per Flandes i Alemanya

rrera composició feta pel G. Odiló M. Planàs, que
lliurà a en Bernat Vivancos a finals de juny de
l’any passat de 2011, un mes abans de morir. Es
tracta d’una Salve Montserratina, titulada Mater
Humilis. I encara, després de Vespres, a la basílica es va fer el concert de fi de curs anomenat
Orquestrada.

migdia, el P. Abat va beneir la reforma del refetor
de l’Escolania, que va dur-se a terme justament
durant les vacances, i va compartir el dinar festiu
amb els escolans.
El dimarts, dia 28, d’agost, varen arribar els nous
escolans de 4t per començar la seva integració a
l’Escolania.

El diumenge, dia 24, festa de Sant Joan, després
del comiat dels escolans de 2n que enguany han
acabat la seva estada a l’Escolania i del cant de
la Salve i el Virolai, els escolans començaren el
període de vacances d’estiu; en tornaren el dia
19 d’agost a la tarda. El dilluns, dia 20 van reprendre el cant de la Salve i el Virolai al migdia i
de la Salve Montserratina després de Vespres. Al

De setembre a desembre
El dia 11 de setembret ingué lloc la cerimònia de
vestició dels nous escolans. Una vegada cridats i
davant de l’altar acompanyats dels seus pares, el
G. Sergi d’Assís els féu un parlament del sentit
de ser escolà de Montserrat. Després hi hagué la
vestició de la saia i el roquet i un parlament de la
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Música varen fer un concert a l’Auditori Josep
Carreras, de Vila-seca, en el 10è aniversari de la
Fundació de l’Auditori Josep Carreras.
El dia 9 de novembre l’Escolania va fer un concert a l’auditori de la Pedrera, de Barcelona, en
el marc dels actes del centenari de l’acabament
de l’edifici.
El divendres dia 30 de novembre, l’Escolania
anà a fer un concert a la Parròquia de Sant Josep,
de l’Hospitalet de Llobregat, amb motiu del cinquantè aniversari de la fundació de la parròquia.
El divendres dia 14 de desembre, a la nit,
l’Escolania va fer el Concert Solidari anual a la
Basílica de Santa Maria del Mar, de Barcelona.
L’organitzava el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, de Barcelona. L’Escolania va decidir que els beneficis
del concert es destinessin a la lluita contra la Sida.
Una comissió d’escolans van preparar el concert.
La basílica era plena de gom a gom, i el programa
fou de tema nadalenc, semblant al que havien fet
a la parròquia de Sant Josep.
El dijous dia 20 de desembre, l’Escolania va
anar a Sant Adrià de Besòs, on va fer el concert
de cloenda de la celebració del mil·lenari de la
Parròquia, considerat, també, com el mil·lenari de
la ciutat. El concert tingué lloc a l’església parroquial.
El dijous dia 22 de novembre, festa de Santa Cecília, hi va haver l’elecció del Bisbetó del 2012.
Fou elegit Benet Martí, de Rajadell. Com a Vicari, Xavier Peramiquel, de Súria, i de Secretari,
Ramon Tremosa. El dia de la Festa de Sant Nicolau, 6 de desembre, va començar amb la celebració de l’eucaristia, presidida pel P. Antoni Pou i
amb la participació de la majoria de les famílies
dels escolans.
El dia de Nadal, després del cant de la Salve i el
Virolai, els escolans varen començar les vacances
nadalenques fins al dia 8 de gener.

mare d’un dels nous escolans presentant-los a la
Mare de Déu, seguit d’unes pregàries i de la benvinguda de tots els escolans als nous companys.
Els dies del 29 de setembre al 3 d’octubre
l’Escolania i la Capella de Música de Montserrat
van anar a Polònia on van participar en la 50a
edició del Festival de Musica Antiqua Europae
Orientalis. Feren dos concerts, el primer el dia 30
de setembre a la Filharmonia Pomorska de Bydgoszcz i l’altre el dia 1 d’octubre, a l’església de
Sant Jaume de Torun, tots dos sota la direcció de
Bernat Vivancos i amb l’acompanyament de la
Mercè Sanchis, amb un programa d’obra montserratina, des del Llibre Vermell fins al G. Odiló
Planàs. També varen estrenar-hi tres ofertoris del
compositor Ramon Huguet.
El dia 28 de setembre, l’Escolania i la Capella de
Música de Montserrat varen anar a fer un concert
benèfic a l’església de Sant Joan de Valls. El motiu era la celebració del 40è aniversari de la creació de la Fundació Unió Anelles de la Flama. El
dia 11 d’octubre, l’Escolania va fer un concert a
l’església de Santa Maria de Badalona, amb motiu dels 900 anys de la consagració de la primera
església romànica.
El dia 26 d’octubre, l’Escolania i la Capella de
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Crònica del Monestir
Extracte del Butlletí del Santuari · Josep Galobart

ACTIVITAT DEL SANTUARI

Setmana Santa i per primera vegada, totes les
celebracions litúrgiques del Tríduum Pasqual
des de la Basílica de Montserrat. I en període de
proves, del Dijous Sant al Diumenge de Pasqua, es
pogueren seguir els actes de culte per Montserrat
TV (www.montserratcomunicació.cat).

El diumenge dia 19 de febrer va tenir lloc la 43a
Renovació de la Flama de la Llengua Catalana.
En l’escaiença de la celebració del 80è aniversari
de les Normes de Castelló, l’entitat organitzadora
fou el Centre Excursionista de Castelló de la
Plana. És la primera vegada que organitza l’acte
de Renovació de la Flama de la Llengua una entitat
del País Valencià. Enguany varen intervenir-hi
Vicent Piters, President del Centre Excursionista

El dia 26 d’abril amb les primeres vespres de la
Mare de la Déu, presidides pel P. Abat, vàrem
començar les celebracions d’aquesta solemnitat.
Remarquem que l’Escolania, durant l’ofertori,
estrenà la peça Fundamenta eius, composta per
Bernat Vivancos, per encàrrec de TV3 per a la
sintonia d’inici i de ﬁnal de la retransmissió de
la missa conventual dels primers diumenges de
mes. El dia 27, el P. Abat presidí les pregàries de
Laudes i Vespres. El cardenal de Barcelona, Lluís
Martínez Sistach, va presidir la missa de la festa.
El dia 26 d’abril, a les 22 h, en ocasió de la
Vetlla de Santa Maria, tal com ja s’ha esmentat,
començaren les emissions regulars de Montserrat
TV, accessible a partir de la pàgina web www.
montserratcomunicació.cat o de la pàgina www.
abadiademontserrat.net. Diàriament es poden
seguir les pregàries de Laudes, Salve del migdia
i Vespres. Els diumenges i festes, també, la missa
conventual. A més s’hi pot trobar una àmplia
producció de vídeos de temàtica religiosa,
litúrgica i cultural de Montserrat.
A més, la missa dels diumenges, gràcies al
conveni signat entre l’Abadia de Montserrat i la
Xarxa Audiovisual de Catalunya (XAL), a partir
del dia 27 d’abril, es retransmet per les televisions
locals que formen part de la XAL que ho desitgin.
La posada en funcionament de Montserrat TV i
Montserrat Ràdio és la concreció de les línies

de Castellò; el P. Josep Miquel Bausset, monjo
de Montserrat, i Vicent Partal, director del diari
digital Vilaweb, que va fer una conferència sobre
els 50 anys de “Nosaltres els valencians”..
Montserrat Ràdio (www.montserratradio.cat
i 100.6 FM) oferí en directe, durant aquesta
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comunicatives de Montserrat exposades l’any
passat a Montserrat. Butlletí del Santuari, n. 90,
maig-agost 2011.

de l’Abadia de Maria Laach (Alemanya) dom
Philipp Meyer. Aquest jove monjo benedictí
ha estudiat orgue, cant gregorià i direcció
coral a Heidelberg i Colònia. Ha exercit com a
sotsdirector del cor de la Catedral de Colònia.
Actualment és director del cor monàstic de Maria
Laach i de la Cappella Lacensis. A la primera part
va interpretar obres de J. S. Bach i a la segona, de
Felix Alexandre Guilmant.

II Festival Internacional Orgue de Montserrat.
Abat Cassià M. Just, in memoriam 2012
Enguany el II Festival Internacional Orgue de
Montserrat s’inicia el dissabte dia 30 de juny, a
les 9 del vespre, amb el primer concert, que va
alternar el cant gregorià i l’orgue. El programa
fou la Missa per a l’ús dels Convents (1690) de
François Couperin (1668-1733). A l’orgue, Jean
Baptiste Robin, organista titular de la Capella del
Palau de Versalles (França), i el cant anà a càrrec
de la capella de Música de Montserrat dirigida per
David Hernández. Hi assistiren més de sis-centes
persones, que en quedaren gratament satisfetes.
El segon concert del II Festival es va celebrar
el dissabte, dia 14 de juliol, a les 9 del vespre.
Hi van intervenir la soprano Marta Mathéu i la
mezzosoprano Marta Infante, ambdues catalanes.
A l’orgue, Miquel González, professor d’orgue
del Conservatori Professional i Municipal de
Música de Lleida. El programa el formaren obres
de Johann Sebastian Bach (1685-1750) menys la
darrera peça, que era de Georg Friedrich Haendel
(1685-1759). A aquest concert, molt bonic, hi
assistiren unes sis-centes cinquanta persones.
El dissabte, dia 11 d’agost, a l’hora acostumada,
tingué lloc el tercer concert del II Festival,
que en aquesta ocasió anà a càrrec de Simon
Johnson, organista titular de la Catedral de Sant
Pau de Londres (Regne Unit). Oferí un repertori
bàsicament de música anglesa d’orgue. Un
concert molt interessant que ens va permetre
escoltar una música d’orgue poc habitual a les
nostres contrades. L’església s’omplí amb unes
set-centes cinquanta persones.
El dissabte, dia 8 de setembre, solemnitat de
la Nativitat de la Mare de Déu, al vespre, es va
celebrar el darrer concert. L’artista fou l’organista

Inauguració de l’Audiovisual de Montserrat
El dia 1 d’agost s’inaugurà i es va obrir al públic
el nou audiovisual de Montserrat, que està situat
en el mateix espai que ocupava l’anterior, al pis
de la Llibreria de l’ediﬁci de Nostra Senyora.
Aquest nou audiovisual l’ha fet l’empresa Play
Media de Manresa, sota la direcció de Josep
M. Herms, que ha estat assessorat per diversos
monjos. S’ha volgut una continuïtat del discurs
de l’anterior audiovisual tot aplicant-hi els nous
avenços tecnològics.
El contingut dels sis àmbits està emmarcat entre
dos videos, força espectaculars. L’objectiu del nou
audiovisual és donar una visió global i aprofundida
del que és la muntanya de Montserrat; conèixer
la història de Montserrat; la vida del Santuari; la
Santa Imatge de la Mare de Déu i la seva devoció;
la vida monàstica a Montserrat i l’Escolania.
Noces d’or de professió de l’abadessa de Sant
Benet. El diumenge 18 de novembre, l’abadessa
de Sant Benet de Montserrat, Mare Montserrat
Viñas i Santos, va celebrar el 50è aniversari de
professió monàstica. El P. Abat va presidir la
missa, en la qual la mare abadessa va renovar
la seva professió. A la tarda, la família de la
mare abadessa, quatre nebots de la qual van
ser escolans, juntament amb altres familiars i
monges, i l’esperada intervenció de la cantant
Lídia Pujol, amiga de la comunitat, van fer un
simpàtic concert a l’església. La mare abadessa va
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vermella, que dirigeix Francesc Escribano.

regalar als convidats un exemplar del comentari a
la Regla de Sant Benet, escrit per ella.
118a Reunió d’Abats i Provincials de
Catalunya El dia 21 de novembre es va celebrar
a Montserrat la 118a Reunió d’Abats i Provincials
de Catalunya, que aplegà els Abats i Provincials
dels ordes religiosos masculins amb presència a
Catalunya. Van assistir-hi 18 superiors, presidits
per l’abat de Poblet, P. Lluís Alegre, que n’és el
president, càrrec pel qual va ser reelegit.

VIDA INTERNA DEL MONESTIR
Defuncions
El dia 23 de febrer va morir el G. Miquel Vila i
Vernet, de la nostra comunitat. Nascut a Sabadell,
tenia 94 anys. Després d’una primera estada
al monestir, retornà a Montserrat l’any 1981 i
professà solemnement el dia 21 de desembre de
1982.

Pel·lícula del bisbe Casaldàliga El dia 14 de
setembre es van ﬁlmar unes escenes, a l’atri de
la basílica, per a la pel·lícula sobre la vida de
Pere Casaldàliga titulada Descalç sobre la terra

El diumenge, dia 3 de juny, solemnitat de la
Santíssima Trinitat, morí a la infermeria del
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monestir, després d’una llarga malaltia, el P.
Andreu M. (Miquel) Marquès i Martí. En aquell
moment estava acompanyat del P. Abat i alguns
monjos. Tenia 74 anys, en feia 54 que era monjo
i 48 de sacerdot. La missa exequial i enterrament
va tenir lloc el dimarts, dia 5, acompanyat de la
comunitat, familiars, i nombrosos antics deixebles
seus, molts dels quals sacerdots.

mateix Joan XXIII el consagrà arquebisbe. Morí
el dia 20 de juliol de 1966, als 74 anys d’edat.
El 25 de març celebràrem el 25è aniversari de
professió monàstica del P. Emili Solano Sancho.
El P. Abat presidí la missa conventual, en la qual
el P. Emili renovà la professió.
Centenari del naixement del P. Abat Gabriel M.
Brasó i Tulla El dia 31 de març vàrem recordar
el centenari del naixement del P. Abat Gabriel M.
Brasó i Tulla. S’esqueia pròpiament el dia 29,
però per raons pràctiques ho commemoràrem
el dissabte, dia 31. El P. Abat presidí la missa
conventual i en l’homilia va fer un resum de la
seva vida i del servei a Montserrat, als monestirs
de la Congregació de Subiaco, a la Confederació
benedictina i a l’Església i a Catalunya (vegeu pp
47-48). La lectura de vespres també va ser un text
del P. Abat Gabriel. El P. Abat havia convidat a la
commemoració l’única germana, Maria Lourdes
Brasó, de 80 anys i veïna de Barcelona. També se
la va convidar a dinar amb la comunitat, amb els
seus acompanyants.

Cent anys del Museu Bíblic La vigília de
l’Epifania, dia 5 de gener, es va inaugurar
l’exposició: P. B. Ubach. L’home de l’Orient. 100
anys present en el museu Bíblic. L’exposició ha
estat organitzada i dirigida pel P. Pius M. Tragan
amb motiu de la commemoració dels 100 anys
de la inauguració del Museu Bíblic, obra molt
personal del P. Ubach. L’exposició, de caràcter
intern, s’ha preparat a la Biblioteca del Monestir,
amb fotograﬁes, obres, manuscrits i material
personal del P. Ubach, guies i llibres de pregària.
A la taula central, entre altres hi ha el primer
volum de la Bíblia de Montserrat, imprès en
paper japó i dedicat al P. Ubach.
50 anys del cardenalat del P. Anselm M.
Albareda El dia 17 de febrer de 1962 el papa
Joan XXIII nomenava cardenal el monjo de
Montserrat P. Anselm M. Albareda; ara ha fet 50
anys. Arxiver del monestir i bon historiador, el
1936 Pius XI li va conﬁar el càrrec de Prefecte de
la Biblioteca Vaticana. Reorganitzà profundament
les instal·lacions i els serveis d’aquesta important
institució. Durant la II Guerra Mundial treballà
per a la salvació de diverses biblioteques i a ell
es deu que no fos destruït el monumental fons
bibliogràﬁc del monestir de Montecassino. El
1951 fou distingit amb el títol honoríﬁc d’abat
titular de Santa Maria de Ripoll i investit, a
Montserrat, en una cerimònia presidida pel degà
del Col·legi Cardenalici, el cardenal Eugène
Tisserant. Un cop nomenat cardenal el 1962, el

Jubileu monàstic del P. Bernabé Dalmau El
dissabte dia 4 d’agost celebràrem el 50è aniversari
de professió monàstica del P. Bernabé Dalmau i
Ribalta, que ell va fer el dia 6 d’agost de 1962,
Festa de la Transﬁguració del Senyor. Com és
costum, durant la missa conventual presidida pel
P. Abat, el P. Bernabé renovà els vots monàstics
davant de tota la comunitat, en presència dels seus
familiars i amics, així com els ﬁdels que omplien
la basílica. El P. Bernabé ha ocupat diversos
càrrecs al monestir, entre els quals el de sotsprior,
Sagristà Major, i en l’actualitat és el Director de
la revista Documents d’Església. Ha publicat
nombrosos llibres.
1.000 números de Documents d’Església El
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dia 22 de maig, a la sala Sant Jordi del Seminari
Conciliar de Barcelona, es va celebrar un acte
commemoratiu dels 1.000 números de la Revista
Documents d’Església. Amb assistència, entre
altres persones, del P. Hilari Raguer, fundador i
primer director de la revista. Parlà extensament
el P. Bernabé Dalmau, actual director des de
1986, sobre els orígens de la publicació, la seva
dinàmica interna i va fer unes reﬂexions sobre la
seva publicació en aquests 45 anys.

feren una visita al monestir.
Beatiﬁcació dels monjos màrtirs de la guerra
civil El dijous, dia 22 de novembre, la Conferència
Episcopal Espanyola reunida a Madrid va aprovar
que la beatiﬁcació del bisbe auxiliar de Tarragona
Mons. Manuel Borràs i companys, així com
la resta de les causes de les diòcesis de l’estat
espanyol aprovades ﬁns ara, es facin a Tarragona.
Dins la causa del bisbe Borràs hi ha vint monjos
de Montserrat. La cerimònia de beatiﬁcació tindrà
lloc el diumenge dia 27 d’octubre de 2013, en el
marc de l’any de la Fe.

25è aniversari de l’ordenació sacerdotal del
P. Francesc-Xavier Altés i Aguiló El diumenge
2 de setembre celebràrem amb goig el 25è
aniversari d’ordenació sacerdotal del P. FrancescXavier Altés i Aguiló. Com és costum en aquests
aniversaris, el P. Francesc-Xavier presidí la missa
conventual i predicà l’homilia. Els familiars
dinaren amb la comunitat al refetor i després

Homenatge al P. Oriol M. Diví El dia 24 de
novembre, a la sala Sant Maur de l’Hostatgeria del
Monestir, l’associació de Bibliòﬁls de Barcelona
va organitzar un homenatge al P. Oriol M. Diví
per la seva tasca d’autor d’ex-libris, ara que la
seva producció s’ha vist publicada en un volum
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per l’editorial Granjagraﬁca.

Piqué i Collado, monjo de Montserrat, va prendre
possessió del càrrec de Degà-President del
Pontiﬁci Institut Litúrgic de Roma (PIL) amb
assistència del claustre de professors del PIL
i de l’Ateneu de Sant Anselm i l’assistència de
nombrosos alumnes.

El P. Jordi-Agustí Piqué nou Degà-President
del Pontiﬁci Institut Litúrgic de Roma El dia
14 de desembre, a l’Aula Capitular de l’Abadia
de Sant Anselm de Roma, el P. Jordi-Agustí

El P. Josep Massot, Premi d’Honor
El dilluns, dia 26 de març, a la seu nacional
d’Òmnium Cultural, es va fer públic el
veredicte del 44è. Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes 2012 que ha estat concedit
al pare Josep Massot. Segons les bases el
premi, “s’otorga a una persona que per la seva
obra literària o cientíﬁca, escrita en llengua
catalana, i per la importància i exemplaritat
de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït
de manera notable i continuada a la vida
cultural dels Països Catalans”.
Josep Massot i Muntaner és el 44è Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes. En un acte
on també hi eren altres guardonats com Jaume Cabré (2010), Feliu Formosa (2005) i Josep Maria
Espinàs (2002), el P. Massot es va mostrar feliç de rebre un guardó que anteriorment han obtingut
“persones que han estat autèntics mestres per a mi”.
El guardonat, que des de fa 40 anys dirigeix les Publicacions de l’Abadia de Montserrat i té una
obra historiogràﬁca extensa sobre la llengua i la cultura dels Països Catalans, va fer un repàs de
la seva vida com a estudiós des dels seus inicis als anys 60 del segle XX. Massot es va mostrar
“preocupat” per la situació actual de la llengua en els territoris de parla catalana com a les Illes i
ha assegurat que cal mantenir-se ferms en la defensa de la cultura i la llengua catalanes.
Per la seva banda, Muriel Casals, presidenta d’Òmnium, va aﬁrmar que atorgar el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes a Josep Massot i Muntaner és un reconeixement a una “trajectòria de 50
anys de treball sense vacances per la cultura catalana”. La presidenta d’Òmnium va destacar que
savis com Massot i Muntaner són més necessaris que mai “quan la història s’accelera com en
l’actualitat”.
El ﬁlòleg i crític literari, Ramon Pla, va parlat en nom del Jurat. Pla va desglossar la biograﬁa de
Massot i Muntaner i va remarcar que l’obra del guardonat és extensa i molt rigorosa no només
com a historiador sinó també com a editor des de l’Abadia de Montserrat. El premi li va ser lliurat
el 13 de juny.
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