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2013
Amb regust
de Centenari
2013 passarà per sempre més a la història dels
Antics Escolans perquè va ser l’any de celebració del Centenari de la nostra entitat. El 21
d’abril, més de 500 persones ens vam trobar a
Montserrat per compartir una vetllada inesborrable amb la Conventual, els cants, el dinar,
la celebració institucional i un concert que a
molts encara ens ressona molt endins. A la trobada del Centenari hi vam dedicar un número
extraordinari. El que teniu a les mans és el que
correspon a l’any 2013, amb el resum habitual
de l’any. Amb una menció especial, aquesta
vegada, als 21 monjos, quatre d’ells antics escolans, que van ser beatiﬁcats com a màrtirs
de la Guerra Civil. I, agafant les paraules del P.
Abat Josep M. Soler, amb un record per a totes
les víctimes de totes les guerres.

POSEM-HI HUMOR En JAP, d’El Punt Avui, va
parlar una mcia de nosaltres...
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L’activitat dels antics escolans
GENER
• El dia 27, Alfred Cañamero (1975-79) dirigeix
la coral Guisla en un concert a Sala Noble de Can
Rius, de Caldes de Montbui.
• El dia 10, Josep Pons (1967-71) dirigeix
l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu en un concert al Palau de la Música, amb el violinista Frank
Peter Zimmermann.
• El dia 13, Roger Padullés (1985-89) ofereix un
recital de lied al monestir benedictí de Münster
(Alemanya), amb obres de Beethoven i Schumann. Aquest mateix mes participa en les cinc
últimes representacions de l’òpera The Rake’s
progress, d’Stravinski, a Koblenz.
• El dia 20, el cor Antistiana Màskili que dirigeix
Joan Ferré (1958-64) actua a l’església de Sant
Sebastià de Puigdelfí (Tarragonès).
• El dia 27, Josep Pons (1967-71) dirigeix un altre concert amb l’Orquestra del Liceu al Palau,
en aquesta ocasió amb el violinista solista Julian
Rachlin.
FEBRER
• El dia 1, Daniel Mestre (1983-87), dirigeix el
Coro y Orquesta Ciudad de Granada en un concert
a l’auditori Manuel de Falla d’aquesta ciutat, amb
obres de Bach i Mendelssohn, entre d’altres.
• El dia 2, Josep Ramon Olivé (1998-2002) actua
amb La Capella Reial de Catalunya & Hespérion
XXI oferint les Vespres de Monteverdi a Hamburg.
• El dia 10, els cors Antistiana i Santa Maria,
amb Arnau Farré (1985-89) a l’orgue i Joan Ferré (1958-64) a la direcció, actuen a la basílica de
Montserrat.
• El dia 10, Alfred Cañamero (1975-79) dirigeix
el Cor Cantus Barcelona al Centre Cívic Joan Oli-

ver, de Barcelona, en un programa amb obres de
Gabrieli, Cererols i Schütz, entre altres.
• El dia 17, Eduard Vila Perarnau (1994-98) participa al piano i a l’orgue al concert de la Polifònica
de Vilafranca del Penedès al Palau de la Música,
amb obres de Victoria, Purcell, Tinel, Pérez i Vivancos, entre d’altres.
• El dia 17, Antistiana Màskili, que dirigeix Joan
Ferré (1958-64) actua al teatre de l’Orfeó de Vic
amb un programa dedicat a “La poesia a la sardana”.
• El dia 21, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix
Wagner en el concert de cloenda del 175 aniversa-
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del Vallès i Comediants de la Passió segons Sant
Joan, de Bach, que es va fer a Cervera, Igualada
i Manresa.

ri del Conservatori del Liceu. Dos dies més tard, a
Igualada, dirigeix l’orquestra Terres de Marca al
Teatre Municipal de l’Ateneu. El dia 28, torna a
l’Auditori del Conservatori del Liceu per dirigir
el concert extraordinari del Simposi Wagner.
• El dia 24, David Hernández i Urpí (1986-89) dirigeix la Polifònica de Vilafranca a la sala Montserat Roig, en un concert amb obres de polifonia
anglesa i tradicionals catalanes.
• El dia 25, Josep Pons (1967-71) dirigeix
l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu al Palau de
la Música en un concert amb obres de Beethoven,
Brahms i Toldrà.

La formació Antistiana Màskili, en un dels seus concerts

MARÇ
• El dia 1, Eduard Vila Perarnau (1994-98) ofereix un concert d’orgue a l’Auditori Pau Casals
d’El Vendrell.
• El dia 8, Josep Pons (1967-71) dirigeix la 9a
Simfonia de Beethoven a l’Auditori, davant de la
Gran Orquestra del Liceu.
• També el dia 8, Lluís Vilamajó (1976-80) actua com a tenor solista al Rèquiem de Mozart a
l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca, amb el cor
i orquestra del mateix Auditori sota la direcció de
Xavier Pastrana.

• El dia 10, la Schola Cantorum de Terrassa canta
una missa gregoriana coincidint amb el IV Diumenge de Quaresma a les esglésies de Sant Pere.
• Els dies 13, 14 i 15 de març, Albert Casals i
Parés (1990-94) participa com a tenor solista al
Rèquiem de Mozart a Santa Maria del Mar, amb
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i la coral
Polifònica de Puig-reig.
• El dia 16, l’Ateneu de Banyoles acull un intercanvi d’alumnes de violoncel de l’Escola
Municipal de Música de Banyoles amb els del
Conservatori de Música de Vic. Daniel Regincós
(1981-85) és un dels coordinadors i professors de
la trobada.
• El dia 17, Antistiana Màskili, sota la direcció de
Joan Ferré (1958-64), va oferir un concert d’obres
religioses a capella a l’església de Santa Maria de
la Bisbal del Penedès. El mateix programa es va
repetir el dia 26 al Monestir de Poblet i el dia 27
a Sitges.
• El dia 18, Daniel Mestre (1983-87) ofereix una
xerrada, assaig i vespres a l’Escolania de Montserrat, amb obres de Mendelssohn.
• El dia 21, Xavier Comorera (1972-76) actua en
un dels rols protagonistes a la repesentació de
Madama Butterfly al Gran Teatre del Liceu.

El tenor Lluís Vilamajó

• Alfred Cañamero (1975-79) dirigeix la coral
Mixta d’Igualada en la producció de la Simfònica
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• El dia 23, la cobla La Principal de la Bisbal, en el
marc del seu 125è aniversari, actua a L’Auditori
de Barcelona en un concert en què inclou obres
de Conrad Saló (1913-22) i Emili Saló (1913).
• El dia 23, Josep Ramon Olivé (1998-2002) participa com a solista en el concert del Mercat del
Ram de Vic. I el dia 27, amb la Capella Reial de
Catalunya & Hespérion XXI a la catedral de Reims, a França.
ABRIL
• El dia 6, Alfred Cañamero (1975-79) dirigeix el
CordHomes en un concert a Torelló, amb obres
de Mendelssohn, Lassus i tradicionals. El mes següent portarien el mateix concert a Villava-Atarrabia (Navarra), i al juny a Centelles.
• El dia 13 d’abril, la coral Xalesta, sota la direcció
de Joaquim Miranda (1962-66) i amb Joan Casals
(1954-58) a l’orgue, ofereix el Concert de Pasqua
a la parròquia de Sant Pius X de Barcelona, amb
obres de Rutter, Mompou i Joan Cererols.

El tenor Roger Padullés

• El dia 28, Prades Cor, que formen les corals Antistiana i Santa Maria, i sota la direcció de Joan
Ferré (1958-64), fan els cants de la missa de la
Trobada de l’Arxiprestat del Baix Penedès a la
catedral de Tarragona.
• El dia 29, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix
l’Orquestra Simfònica del Conservatori de Badalona al teatre Zorrilla, d’aquesta ciutat, amb
obres de Mendelssohn, Mozart i Beethoven, entre
d’altres.
• Roger Padullés (1985-89) participa en l’òpera
Tannhäuser, de Wagner, a l’Opéra National du
Rhin a Estrasburg (França).
MAIG
• El dia 3, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix la
coral Càrmina en un programa amb obres de
Saint-Saëns, Stanford i Ness, entre d’altres, dins
del Maig Coral 2013.
• El dia 12, Roger Padullés (1985-89) participa
com a tenor solista, al Palau de la Música, a la Passió Segons Sant Joan de Bach amb l’Orfeó Català
i l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra.
• També el dia 2, Josep Ramon Olivé (1998-2002)
actua a Agrippina, de Händel, a l’Auditorio Nacional de Madrid, en el rol de Lesbo.
• El dia 15, Vicenç Prunés (1971-75) ofereix un
concert d’orgue a la catedral de Barcelona, que
inclou en el programa una peça d’Odiló Planàs.

Alfred Cañamero dirigint el CordHomes de Manlleu

• Des del dia 20, i en vuit sessions, Josep Pons
(1967-71) dirigeix l’òpera L’or del Rin, de Wagner, al Gran Teatre del Liceu.
• El dia 27, Manel Valdivieso (1977-81) dirigeix
la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC)
posant música a una sessió de cinema de Fritz
Lang al Gran Teatre del Liceu.
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El director Manuel Valdivieso

El baríton Josep Ramon Olivé

• El dia 19, Joan Seguí (2006-10), a l’orgue, participa en un concert de graduació acompanyant
Núria Cabero (flauta travessera) i Rosa Mari Ramírez (soprano), a la parròquia Sant Pius X de
Barcelona.
• El dia 31, Francesc d’Assís Pagès (1978-82) dirigeix la coral Oronell en un concert amb la Banda Simfònica Roquetes en un concert commemoratiu del 60è aniversari del barri del Congrés de
Barcelona.

96) i Xavier Mendoza (1981-85) participen com
a solistes en la interpretació de l’oratori El pessebre, de Pau Casals, que inaugura el 3r Festival
d’Orgue de Montserrat, sota la direcció de Daniel
Mestre (1983-87) al front dels cors de la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC).
• Els dies 28 i 29, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix The turn of the screw, de Britten, al teatre
Alegria de Terrassa.
• Roger Padullés (1985-89) actua al Teatro Real
de Madrid en la producció de l’òpera Wozzeck,
d’Allan Berg, de la qual es van fer 9 representacions.

JUNY
• El dia 4, Francesc Prat (1985-89) dirigeix a
l’Auditori de Barcelona la formació BCN216:
Joves Compositors de l’ESMUC.
• El dia 5 es presenta la programació de L’Auditori
de Barcelona per a la temporada 2013-14. El seu
director és Joaquim Garrigosa (1965-69), que
anuncia entre altres coses una baixada de preus
del 30% i l’ampliació de gèneres en concert.
• El dia 16, el baríton Josep Ramon Olivé (19982002) ofereix un concert amb altres solistes vocals al Barbican de Londres dedicat a Schubert.
Dels dies 27 al 29, sota la direcció de Jordi Savall,
participa en els Magniciat de Händel i de Bach en
els concerts al Palau de Versailles i a L’Auditori
de Barcelona, amb la Capella Reial de Catalunya
& Le Concert des Nations.
• El dia 29, David Hernández i Anfruns (1992-

JULIOL
• El dia 1, els alevins de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), ofereixen un concert
al teatre Kursaal de Manresa, sota la direcció de
Manuel Valdivieso (1977-81). La formació celebra el seu 30è aplec.
• Els dies 5, 6 i 7, la Jove Orquestra Nacional de
Catalunya (JONC) actua a Girona, Barcelona i
Vic sota la batuta de qui en va ser el director fundador, Josep Pons (1967-71).
• El dia 8, Xavier Pardo (1984-88) acompanya al
piano la cel·lista Mireia Planas en un concert a
l’Escola Luthier de Música i Dansa de Barcelona.
• El dia 13, Josep Pons (1967-71) dirigeix el Rè-
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El director Josep Pons

El director Daniel Mestre

quiem de Verdi al concert inaugural del 27è Festival de Peralada, amb l’Orquestra del Gran Teatre
del Liceu i la Polifònica de Puig-reig.
• El dia 13, Jaume Miranda (1971-75) participa
com a director al 48è Festival de Cant Coral a
Barcelona, al Palau de la Música, amb taller i
concert final.
• Del 27 de juliol fins al 3 d’agost, Miquel Villalba (1978-82) imparteix un curs de piano a Menet
(Cantal, França).
• Roger Padullés (1985-89) actua en el paper de
Tamino a l’òpera La flauta màgica, de Mozart, en
una producció al Théatre des Bouffes du Nord, a
París. Entre els mesos de setembre a desembre,
se’n va fer una gira que va passar per Marsella,
Chur (Suïssa), Brescia i Trieste (Itàlia), Moscou,
Sant Petersburg i París.

la direcció de Joan Ferré (1958-64), interpreten el
Rèquiem de Fauré al festival d’estiu de Prades.
• També el dia 18, Sergi Casademunt (1955-61)
participa, al costat de Jordi Savall, en un concert
de quatre grans violes de gamba al Festival de Torroella de Montgrí.
• Del 18 al 24, David Hernández i Urpí (1986-89)
és un dels directors en les Trobades d’Animadors
de Cant per a la Litúrgia de Montserrat.
SETEMBRE
• Durant sis dies alterns d’aquest mes, Alfred Cañamero (1975-79) exerceix de director preparador del concert Grandes Coros de Ópera per a
l’Auditorio de Navarra, amb l’Orquesta Sinfónica de Navarra.
• El dia 8, les corals Orfeó Vigatà i Canigó, aquesta última sota la direcció de Xavier Solà (197579) actuen al teatre de l’Orfeó.
• També el dia 8, en un avanç de programació del
que serà la propera Schubertíada de Vilabertran,
s’hi anuncia l’actuació del baríton Josep Ramon
Olivé (1998-2002) i de Jordi Armengol (19871991).
• El dia 15, els cors del Musical, Art i Cultura de
Canyet i la coral Oronell, sota la direcció de Francesc d’Assís i Pagès (1978-82), presenten la versió lírica de “Cançó d’amor i de guerra” a l’espai
La Pineda de Sant Gregori, dins del seu festival

AGOST
• El dia 15, Xavier Jorba (1973-77) estrena la sardana Al Bruc, dedicada al poble on va néixer i que
interpreta la cobla Maravella. És una al·legoria a
la figura del mític timbaler i la victòria durant la
Guerra del Francès.
• El dia 17, Josep Ramon Olivé (1998-2002), amb
La Capella Reial de Catalunya, participa en el
programa Nits de Peregrinatge i Exili al Monestir
de Poblet.
• El dia 18, els cors Antistiana i Santa Maria, sota
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de tardor. El dia abans s’havia fet al Centre Cívic
de Bellaterra. German de la Riva (1988-92) hi actua com a solista.
• El dia 21, la Seu Vella de Lleida acull un concert
del prestigiós conjunt bàltic Latvian Radio Choir
que inclou, entre d’altres, una obra de Bernat Vivancos (1983-87).

l’historiador Josep Benet (1927-34).
DESEMBRE
• El dia 9, el baríton Josep Ramon Olivé (19982002) actua en el concert de presentació del Life
Victoria a La Pedrera de Barcelona.

OCTUBRE
• El dia 11, concert de festa major a l’església
Sant Pius X, del barri del Congrés de Barcelona.
Hi participen l’Orfeó de Sabadell, que dirigeix
Llorenç Castelló (1986-90), i els cors Musical de
Bellaterra, Art i Cultura de Canyet i la coral Oronell, que dirigeix Francesc d’Assís Pagès (197882).
• El dia 20, Josep Ramon Olivé (1998-2002)
fa el rol d’Aeneas en l’òpera Dido & Aeneas a
l’Auditori de Girona.
• El dia 23, Nabí Cabestany (1984-88) i Heidi
Tsai ofereixen un concert de violoncel i piano a la
seu de l’SGAE amb obres de De Roeck, Marcel
Olm i Moisès Bertran, entre d’altres.
• El dia 26, els cors Antistiana i Santa Maria, que
dirigeix Joan Ferré (1958-64) ofereixen un concert a la parròquia de Sant Pius X de Barcelona
amb obres de Fauré, Mateu Fletxa i Händel.

Josep Sentmartí, al front dels Grallers de Vic

• Els dies 14, 15 i 27, en tres escenaris diferents
de Barcelona i Mataró, Daniel Mestre (1983-87)
dirigeix la coral Càrmina i el Grup de Metalls
del Conservatori del Liceu en un concert de nadales americanes i catalanes. Va ser, en concret,
a l’església de Sant Ramon de Penyafort i a la
Sagrada Família de Barcelona, i a l’església de
Santa Maria de Mataró.
• El dia 19, Alfred Cañamero (1975-79) dirigeix
el conjunt Vocal Ensemble Can Roig i Torres i
Camerata Renaixentista en el concert de Nadal
a l’auditori Can Roig i Torres, de Santa Coloma
de Gramenet. El dia 26, dirigeix la coral Mixta
d’Igualada en el Concert de Sant Esteve al teatre
l’Ateneu , d’Igualada.
• El dia 25, el cor Cabirol i la coral Canigó, sota la
direcció de Xavier Solà (1975-79), ofereixen un
concert de Nadal a L’Atlàntida de Vic.
• El dia 29, els Grallers i Timbalers Ciutat de Vic,
que dirigeix Josep Sentmartí (1970-74), participen en un concert de Nadal a l’Orfeó Vigatà, al
costat de Ventvolguts i VICUS.

NOVEMBRE
• Josep Pons (1967-71), al front de l’Orquestra
Simfònica del Gran Teatre del Liceu, dirigeix una
soirée al Palau de la Música amb obres de Dvórak
i Mozart.
• Els dies 15, 16 i 17, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix la coral Càrmina, la Polifònica de Puig-reig
i l’Orquestra Ciutat de Barcelona i Nacional de
Catalunya en l’obra Un rèquiem per a Salvador
Espriu, de Xavier Benguerel, amb Josep Maria
Flotats de narrador.
• El dia 23 s’inaugura al barri del Clot, de Barcelona, una nova biblioteca que porta el nom de
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L’Escolania de 1939
L’antic escolà Josep Oriol Pi i Rigola (2005-09)
va presentar com a treball ﬁnal de 2n de Batxillerat del curs 2012-13, a l’escola Isabel de
Villena, d’Esplugues de Llobregat, un extens i
documentat treball sobre l’Escolania de Montserrat de 1939, l’any de la represa de l’activitat
després de la Guerra Civil. Com explica a la
presentació, el fet d’haver estat escolà va ser
determinant a l’hora d’escollir el tema. Li va
provocar especial interès saber que l’esclat de
la guerra va interrompre l’activitat al Monestir
i a l’Escolania i que, en certa manera, ell és un
hereu directe d’aquella represa.
El treball s’enceta amb una contextualització
geogràﬁca i històrica de Montserrat, des de la
llegenda de la trobada de la Verge ﬁns als primers documents històrics que el vinculen amb
el monestir de Ripoll i el comte Guifré, a ﬁnals
del segle IX.
Ja centrat en el període de la Guerra Civil,
l’autor recorda com el monestir va passar tres
anys tancat i es va convertir en hospital de sang.
Monjos i escolans en van marxar, però en queda
el record amarg que, durant aquell període, 23
monjos van morir tràgicament. Amb la represa, a partir de 1939, el treball esmenta la ﬁgura
central que va representar al pare abat Aureli M. Escarré. Set anys més tard se celebrava
l’Entronització de la Mare de Déu, que va tenir
un alt caràcter simbòlic tant per la reconciliació
del poble com per la reivindicació de la catalanitat.
El treball reprodueix l’anunci aparegut a El
Correo Catalán l’1 de març de 1939 en què,
des del monestir, es mostrava la satisfacció per
l’èxit de convocatòria de les proves convocades

al Palau de la Música per entrar a formar part de
la nova Escolania, coordinades pel P. Anselm
Ferrer. I cita els noms d’Amadeu Roca, Antoni Elmeua i Manuel Riumbau com els escolans
que ja havien format part de l’Escolania abans
de la guerra i que van seguir la crida per reincorporar-se i tutelar, en cert sentit, la nova etapa
que s’estrenava. La vestició va tenir lloc el 8
d’abril de 1939, vigília de Pasqua. Un capítol a
part mereix la festa del Bisbetó de 1939, en què
va ser escollit Manuel Arias.

El primer grup d’escolans de 1939, amb el P. Anselm

El treball també fa un repàs a l’evolució que ha
tingut l’ediﬁci de l’Escolania, sempre integrat a
l’abadia, i analitza en capítols concrets la religió, la música i la llengua en el context de 1939.
Recorda que, portes endins, l’idioma “oﬁcial”
de l’Escolania era el català, però que en un dels
esbarjos del dia es parlava castellà per tenir
entrenat l’accent si mai pujava alguna personalitat -cosa força freqüent- interessada a visitar
l’Escolania. Aquesta és una de les anècdotes
que resumeixen l’entrevista que Josep Oriol Pi i
Rigola va fer al també antic escolà Carles Valero, i que transcriu al ﬁnal del treball.
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Activitats de la UEM
Trobades 2013

Exposició: Un recorregut per aquests 100 anys
detallats en 8 plafons. Missa Conventual presidida pel P. Abat on hi vam participar activament
llegint les Lectures i el Cant del Salm. A l’acabar
la Conventual, cant del Germinans i Virolai, i
fotografia de conjunt.

La primera Trobada d’aquest any 2013 es va celebrar els dies 9 i 10 de febrer i va ser per la Promoció del 1950-71. Aquest any ja disposàvem de
l’Hostatgeria del Monestir. El tema de la Trobada
va ser “Del Jesús terrenal als Evangelis” pel P.
Pius Tragan.

Al dinar érem 504 persones, entre Antics Escolans, familiars, i escolans. A la tarda, a les 5,
Acte Institucional a la Basílica, on després de la
presentació dels ponents feta pel P. Abat Sebastià, començà en Pere Pagès com a President, el
seguí el P. Bernabé Dalmau fent una breu història
d’aquests 100 anys i continuà en Lluís Perernau,
parlant del futur de l’Entitat.

Al vespre i davant la proximitat de l’Aplec del
Centenari del dia 21 d’abril, es va parlar dels actes previstos per aquest dia i alhora es va demanar
la col·laboració dels assistents.
El diumenge, després de la Missa Conventual, es
va poder visitar la secció de papirs, conduïts pel
mateix P. Pius.

Seguidament hi hagué el Concert, dirigit per
tres Antics Escolans: Salvador Mas, Josep Pons
i Bernat Vivancos, amb peces montserratines.
El Cor estava format per l’Escolania, la Coral i
tots els Antics Escolans que van voler participarhi. Va acompanyar a l’orgue en Vicenç Prunés,
que va tocar una obra del G. Odiló Planàs. Clogué
l’acte unes paraules del P. Abat Josep Maria Soler.
Realment va ser tot plegat una festa històrica.

Els assistents van ser: 27 Antics Escolans i 18
acompanyants.
Els dies 23 i 24 d’aquest mateix mes de febrer, hi
hagué la Trobada dels més grans. Actualment des
de l’any 1924 fins el 1950. Els actes i conferenciant van ser els mateixos de la Trobada anterior.
Els assistents van ser: 13 Antics Escolans i 13
acompanyants.

Arrel d’aquesta festa, es va fer un Butlletí Extraordinari dedicat exclusivament a la festa del
Centenari. També s’ha fet una nova edició de la
llista de tots els Antics Escolans que han passat
per l’Escolania des del 1818 fins l’actualitat, que
s’ha editat per ordre cronològic i per ordre alfabètic perquè sigui fàcil de trobar les persones. I
darrerament, s’ha editat el DVD de la jornada.

El total d’assistents d’aquest any 2013, ha estat
de 40 Antics Escolans.
LA FESTA DEL CENTENARI
La gran festa del Centenari es va celebrar a
Montserrat, el diumenge dia 21 d’abril de 2013.
D’acord amb el programa, tots els actes del dia es
van anar desenvolupant, tal com estava previst:

Tot plegat realment va ser una jornada històrica i
per recordar.
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Festa del Bisbetó

altres instrumentistes que s’anaven rellevant en el
transcurs de la cerimònia.

El Bisbetó d’aquest any 2013 va ser l’escolà
Roc Tarrés i Mas, d’Avià. La festa va començar
puntualment a les 9 del matí amb la celebració
de l’Eucaristia, presidida per primera vegada
pel Prefecte de l’Escolania i Antic Escolà, Sergi
d’Assís Gelpí, que havia estat ordenat de prevere
l’octubre anterior.

A la tarda, en una gran sala del Restaurant de la
plaça dels Apòstols, hi hagué la presa de possessió del Bisbetó amb la Llegenda de Sant Nicolau
del P. Ireneu Segarra, i després el concert instrumental.
El lliurament del petit obsequi que li fem els Antics Escolans el van fer en Carles Rius i Puigdomènech, resident a Blanes, com a Bisbetó de 50
anys, acompanyat del de 25, en Francesc Torras i
Font, resident a Vacarisses.

També el Diaca, ho feia per primera vegada en
aquesta festa, el G. Efrem de Montellà. La celebració va ser molt participada pels escolans, en
tots sentits, directors de cor; solistes, organistes i

Aquestes són tres imatges de la festa del Bisbetó del 6 de desembre de 2013. A l’esquerra,
l’elegit d’aquest any, en Roc Tarrés i Mas, ﬂanquejat a la seva esquerra i dreta per en Carles

Rius i en Francesc Torras, bisbetons de feia 50
i 25 anys, respectivament. A la dreta, a dalt, el
bisbetó amb el seu vicari i secretari; i a sota, el
moment del parlament previ al regal.
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Crònica de la coral
Comencem els dies d’assaig el dilluns dia 14 de
gener al lloc habitual, als locals de la Parròquia de
la Bonanova de Barcelona.
El dijous 7 de febrer cantem a l’Ateneu
Barcelonès (a la foto), en un acte presidit pel P.
Abat de Montserrat i el President
de l’Ateneu, en commemoració
dels 100 anys d’abat del P. Abat
Antoni Maria Marcet.
Els mesos de març i abril, ens
unim a tots els cantaires que
volen participar en el concert del
dia del Centenari, 21 d’abril a
Montserrat.
Reprenem els assajos el dilluns
dia 22 d’abril.
Els dies 3 i 10 de maig, cantem
al IESE, en el lliurament de
Diplomes.
El diumenge dia 16 de juny
cantem els cants durant la Missa a la Parròquia de
la Bonanova, i després hi fem un breu concert en
agraïment al fet d’assajar als seus locals.

Després del parèntesi de l’estiu, reemprenem
els dies d’assaig començant el dilluns dia 9 de
setembre.
Aquest període ha estat només de dies d’assaig,
doncs no hi hagut cap actuació, llevat del dissabte

21 de desembre, que vam participar cantant a la
missa i fent un breu concert Nadalenc després, a
la Parròquia de la Bonanova.

Els nous antics escolans
Han acabat la seva estada a l’Escolania de Montserrat, el dia 24 de juny de 2013 els escolans:

Martí Senserrich i Primé, de Cambrils
Jordi Sellez i Marsal, de Sant Fruitós de Bages
Biel Torres i Sogas, de Torroella de Montgrí
Miquel Rovira i Buendia, de Santa Maria de
Martorelles
Màrius Tremosa i Pons, de Barcelona
Ramon Tremosa i Pons, de Barcelona

Eduard Delgado i Pifarré, de Torrefarrera
Roc Humet i Vidal, de Vilanova d’Escornalbou
Niels Knudsen i Esquerda, de Collbató
Steen Knudsen i Esquerda, de Collbató
Joan Nieto i Puig, de Vilanova i la Geltrú
Pau Joan Pratsobreroca i Andreu, de Gurb
Genís Pug i Surroca, de Torroella de Montgrí

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

rafina, el dia 22 de març, mare de l’antic escolà
Joan Sebastià Martí i Brugueras, escolà dels anys
1955-1959.
• A la ciutat de Tàrrega (Urgell), hi moria el dia 26
de març en Joan, pare dels antics escolans Josep
Maria Prat i Esqué, escolà dels anys 1961-1966 i
el seu germà Jordi, escolà dels anys 1962-1966.
• Ala ciutat de Barcelona, hi moria el 18 d’abril, la
Maria Dolors, germana de l’antic escolà Francesc
Xavier Torra i Sala, escolà dels anys 1940-1944.

• El dia 25 de gener moria a la ciutat de Barcelona
l’Esteve Mogas i Draper, escolà dels anys 19421947.
• El dia 28 de gener, i també a la ciutat de
Barcelona, hi finava l’Eugeni Gassull i Duro, escolà dels anys 1946-1950.
• El mateix dia 28 de gener, moria a la Fundació
Benèfica Assís ubicada a Sant Quirze del Vallès
(Vallès Occidental) on residia des de 1987, en
Josep Maria Ximenis i Sais, escolà del 19251931.
• A la ciutat de Barcelona, el 20 de març hi finava
l’Antoni Nerín i Lacasa, escolà de l’any 1932.
• A la població de l’Ametlla del Vallès (Vallès
Oriental), hi moria el dia 26 de març, en Francesc
Duran i Obiols, escolà dels anys 1931-33.
• El dia 12 d’agost, i d’una manera sobtada, moria en Borja de Muller i Morenés, escolà de l’any
1956, a Vilallonga del Camp (Tarragonès).
• El dia 4 de setembre a la vila de Riudoms (Baix
Camp) hi moria en Jordi Aragonès i Vidal, escolà
dels anys 1943-1947.
• A la ciutat de Barcelona, hi finava en Wifred
Artigas i Miralda, escolà dels anys 1930-1934. el
17 Setembre.
• I finalment a la capital del Garraf, Sitges, hi moria el 25 de desembre en Jordi Mas i Morando,
escolà dels anys 1930-1932. Aquest escolà va ser
l’Antic Escolà més gran que va pujar a l’Aplec
del Centenari.

• El dia 7 de maig, i també a la ciutat de Barcelona,
hi finava la Montserrat, mare de l’antic escolà
Eugeni Montull i Fruitós, escolà dels anys 19681973.
• A la capital del Vallès Oriental, Granollers, hi
moria el dia 4 d’agost l’Anna, esposa de l’antic
escolà Àngel Parera i Duran, escolà dels anys
1941-1943.
Rebin tots ells i llurs famílies, el nostre més sentit
condol

• A la ciutat de Barcelona, hi moria la Josefina,
el dia 12 de març, mare dels antics escolans Salvador Mas i Conde, escolà dels anys 1959-1965 i
Josep Maria, escolà dels anys 1964-1968.
• També a la ciutat de Barcelona, hi finava la Se-

Naixements
• El dia 2 d’abril, a la població de Sant Cugat del
Vallès (Vallès Occidental) on resideixen, hi naixia
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en Jan, primer fill de l’antic escolà David Folch
i Alonso, escolà dels anys 1988-1992, i la seva
esposa Maria Novella i Pujals.
• A la vila de Martorell (Baix Llobregat), hi naixia el dia 8 de maig, la Núria, segon fill de l’antic escolà Llorenç Castellò i Garriga, escolà dels
anys 1986-1990, i la seva esposa Montserrat Font
i Ureña.
• El dia 12 de juny neix l’Om, tercer fill de l’antic
escolà Eduard Miquel i Solsona, escolà dels anys
1993-1997, i de Maria Oliver i Oliva, residents a
la població d’Almoster (Baix Camp)
• A la ciutat de Barcelona, (Vallvidrera) naixia el
dia 18 de juny la Gal·la, tercer fill de Germà de la
Riva i Herrera, escolà dels anys 1988-1992, i de
la seva esposa Sònia Cabellud i Mulet.
• El 23 d’octubre a Sant Celoni (Vallès Oriental) neix l’Euric, primer fill de l’Arnau Farré i
Manresa, escolà dels anys 1985-1989, i de la seva
esposa Eva Calvet i Pagès.

-----------------------------En la mort de l’Eugeni Gassull i Duro
El dia 28 de gener de 2013 va morir a l’edat de 76
anys el meu germà, Eugeni, que havia estat escolà
de Montserrat des de l’any 1946 a l’any 1950.
Una de les imatges de l’Eugeni d’aquells anys
que tinc més present és la de la fotografia que hi

Felicitats a tots ells !!!!

ha al rebedor antic de les dependències de l’Escolania en què se’l veu dirigint els escolans en
el cor del presbiteri de l’antic altar major de la
Basílica, amb el baldaquí que ara hi ha a la Seu de
Manresa, una fotografia que també va ser utilitzada com a targeta postal de Montserrat.

-----------------------------En la mort de l’Esteve
Mogas i Draper
Esteve Mogas i Draper,
morí el 25 de gener de
2013 (a.c.s.). Va néixer a
Sant Celoni (Vallès Oriental). Va entrar a l’Escolania l’any 1942 fins
el 1947. Ens ha deixat
acompanyat dels seus
fills, néts i de la seva esposa.

Què en puc dir de l’Eugeni? Va ser un home brillant en la seva vida pública i laboral tant com
a enginyer químic, com a professor universitari
que va formar diverses generacions d’enginyers i
també com a director d’empreses i empresari. De
fet, va ser un precursor del que ara es coneix com
a “emprenedor”, amb un gran prestigi dins la seva
professió. Durant molts anys va presidir el Patronat de l’Institut Químic de Sarrià, del qual, finalment, va ser-ne President Honorífic com a representant de l’Associació d’Enginyers Químics de
Sarrià. A més, va ser un dels impulsors del Màster

La seva esposa, Pepita Sibina i Roses
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de gestió empresarial i industrial, el qual va ser
el punt de partida per crear més tard la Facultat
d’Economia de la Universitat Ramon Llull.
Però, per sobre de tot, l’obsessió i el motiu de
viure de l‘Eugeni Gassull va ser la família. La
seva muller, Maria del Carmen Bustamante, el
seu fill, Albert, les seves filles, Maria Eugènia i
Cecília i els seus néts, que es poden veure amb la
Maria del Carmen a la fotografia que s’adjunta,
van omplir la seva existència i, fins al moment de
la mort, va poder gaudir de la seva estimació.

mista.
La seva malaltia, que l’obligà a anar a hemodiàlisi tres cops a la setmana, hagués pogut, com
a persona de gran activitat, afectar-lo molt moralment. No obstant això, va patir-la amb una
enorme enteresa. És cert que va tenir el suport de
tota la seva família, però va ser la seva fortalesa
intel·lectual, l’estímul constant a què se sotmetia
mitjançant la lectura, la música i, especialment,
l’atenció als seus néts, amb qui tenia una gran
habilitat a explicar-los i aclarir-los de manera

Quan es parla de l’Eugeni, és obligat d’esmentar
la importància que va tenir la seva relació amb la
música, pequè és difícil de dir si era més químic
que músic o a l’inrevés. Els anys passats a l’Escolania van deixar-li una empremta, una formació
i una sensibilitat no gaire comunes. No vull dirne úniques, però sí especials. A més, l’Eugeni va
dirigir la Coral d’Antics Escolans de Montserrat
durant uns anys. Va ser en aquell període que la
Coral va iniciar la seva col·laboració amb altres
cors, va oferir concerts al Palau de la Música, com
l’oratori Saul de Händel i va enregistrar el primer
disc de madrigals amb la companyia Harmonia
Mundi de París. També gràcies a la música, va
fundar i dirigir el Cor de Cambra de Barcelona,
on va conèixer la seva muller. Amb aquest Cor va
interpretar i dirigir la Missa de la Coronacíó de
Mozart i l’Orfeus de Monteverdi.

simple els problemes que els sorgien, al moment
per exemple, en els estudis, el que el va mantenir
absolutament lúcid fins al moment que ens deixà
amb una total dignitat rodejat de tots, absolutament de tots, els membres de la seva família.

Posteriorment, l’Eugeni, sense deixar de banda la
seva professió que li ocupava una gran part de les
24 hores del dia sempre trobava temps, molt de
temps, per involucrar-.se en l’activitat musical; la
raó cabdal d’això va ser la professió de la seva
muller, a qui va acompanyar pràcticament arreu
del món on feia concerts.
L’Eugeni, en resum, va ser un home intel·ligent,
brillant, amb èxit, sempre disposat a ajudar, apassionat en les seves idees i també un gran pole-

Que descansi en pau.
Miquel Àngel Gassull i Duro (germà)
-----------------------------En la mort d’en Josep Maria Ximenis i Sais
En Josep Maria Ximenis i Sais, en Pep Ximenis
com vulgarment el coneixem era tota una institu-
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ció dins els Antics Escolans i especialment a la
Coral.
Repassant el llibre d’Actes veiem que en l’Asemblea General Ordinària celebrada el da 12 de febrer de 1950, és nomenat Secretari de l’Entitat,
i ja fa l’acta corresponent. D’aquesta data fins
a la darrera que hem trobat, que és la de finals
de1961, forma part
de la Junta Directiva,
amb el càrrec de vocal o bé de Secretari.
Això vol dir que sempre, d’una manera
o altra, col·laborava
amb l’Entitat.
El Pep Ximenis tenia
algunes peculiaritats
especials. Per exemple la seva manera de
jugar a ping-pong.
Però si en alguna
cosa cal destacar són
en les seves Cròniques de la Coral. La primera
crònica de la Coral la trobem al Germinabit juliol-desembre de 1950. Cròniques una mica picaresques, però que feien de bon llegir explicant els
fets. Generalment força llargues, sigui pel fet que
la Coral en aquella època tenia molta activitat.
També era crític amb alguns fets que no es feien
bé.
En aquella època, la Coral, degut a les moltes activitats que tenia, podia fer un viatge a l’estranger
cada any. Les cròniques d’aquests viatges tenen
la seva sal i pebre en les explicacions que feia.
D’aquests molts viatges a l’estranger en voldríem
remarcar un especialment. Es tracta del viatge a
París amb motiu del II Congrés de Música Religiosa. Per endavant cal dir que no hi anà tota la
Coral, van ser quatre membres: Leo Massó, Josep
Maria Ximenis, Eugeni Gassull i Pere Pagès. Tota
l’explicació que fa dels concerts, conferències,

visites, etc. és molt detallada; un bon record pels
que ho podem llegir ara després de tants anys.
Hem d’agrair a en Pep Ximenis, tot aquest devassall d’informació que ens ha deixat.
Pep, moltes gràcies per tot.
La Redacció
En Josep Maria nasqué el 2 de juliol de 1917,
a Sarrià, fill d’una família senzilla. Va passar la
seva infantesa amb els seus pares, els seus cinc
germans i familiars més propers.
En Josep Maria i el seu germà Lluís ingressaren a
l’Escolania els anys 1925 i 1922 respectivament,
i en sortiren el 1931
i 1929. Aquest període el va marcar
per tota la seva vida
amb un total entusiasme per tot el que
l’activitat montserratina i els monjos
significaven,
tant
des del punt de vista
cultural, com religiós.
Cal esmentar la
seva admiració per
l’abat Dom Aureli
Maria Escarré, el P.
Àngel Rodamilans,
el P. Ireneu Segarra
i tants d’altres que
conformen la història del monestir
benedictí.
Passat l’any 1939 inicià la seva vida laboral fent
activitats administratives i de comptabilitat. L’any
1948 va ser un dels fundadors de la Coral, on va
participar en molts cels concerts i viatges d’aques-
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ta Entitat, incloses les seves col·laboracions en la
revista Germinabit (1950-1964)
L’any 1987 va entrar a la Residència Assís, a
Sant Quirze del Vallès on restà la darrrera etapa
de la seva vida fins que ens va deixar, el 28 de
gener de 2013.
En Josep Maria va ser un oncle estimat i respectat
per la seva bonhomia, generós, aficionat a llegir i
escriure, i sobretot, amant de la música..

temps, on va fer la primera comunió, però es va
sentir molt vinculat a la institució al llarg de tota
la seva vida, visitant el Monestir i la muntanya de
Montserrat sempre que va tenir ocasió. Les seves
cendres descansen avui a Montserrat, prop de la
roca Foradada.

Sempre et recordarem.

En la mort d’en Francesc Duran i Obiols

Els seus fills
------------------------------

Família Ximenis
------------------------------

Francesc Duran i Obiols, neix a Barcelona el
25 de maig de 1923, dia de Maria Auxiliadora,
fill de Francesc Duran i Dolors Obiols. Als 10
anys el seu pare morí d’un accident de treball
amb posttraumatisme cranial. La seva mare, mestra, va sortir-se’n amb els seus fills, Francesc i
Montserrat.
El 1931 ingressa a l’Escolania fins l’any 1933.
Allí va aprendre a ser responsable i a portar a terme la seva il·lusió: el piano, la música, que va
practicar fns poc abans de morir. Tocava el piano
amb constància, gust i sensibilitat. Va començar
el Batxillerat i més tard ingressa a viure en un
Hospital Neurològic, on aprèn el que després li va
servir de molt: anestèsia, transfusions, etc.
Als 21 anys acaba la carrera de Medecina. S’incorpora al servei de Neurologia i Neurocirurgia
de l’Hospital de Sant Pau, on va ser-ne el responsable durant molts anys.
Un temps després el Dr. Pi i Figueras reconegut
cirurgià i Director de la Clínica Corachan li ofereix fer-se càrrec de la nova especialitat formant
part de l’equip de metges de la clínica com a responsable de la Neurocirurgia.
El dia 11 de desembre de 1954 ens casàvem a la
Basílica de Santa Anna, d’on érem feligresos.
Eren temps difícils per la neurocirurgia i ningú
volia fer-se càrrec d’instrumentar, doncs les operacions eren llargues. Llavors jo vaig incorporar-

En la mort d’Antoni Nerín i Lacasa
Antoni Nerín i Lacasa, nascut a Barcelona el
29 de maig de 1925, va morir cristianament a
Barcelona, el 20 de març de 2013, a l’edat de 87
anys, dos mesos i mig després de la seva esposa
Mercè Toboso i Bosch, amb qui va compartir més
de 60 anys de convivència al barri d’Horta
de Barcelona. Del seu
matrimoni ven néixer
set fills: Toni (1955),
Mercè (1958) Ferran
(1960), Lourdes (1961.
moria l’any 1982 de
càncer),
Montserrat
(1962), Oriol (1964) i
Jordi (1967).
Antoni Nerín i Lacasa fou un treballador
incansable, un comptable respectat i reconegut, vinculat al món editorial. Primerament a l’editorial Novaro i després
a l’editorial Grijalbo.
Antoni Nerín i Lacasa va formar part de l’Escolania de Montserrat (l’any 1932) durant un breu
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me a l’equip per fer d’instrumentalista, i si feia
falta d’ajudant. Vaig deixar la meva professió de
pintora per dedicar-me única i exclusivament a la
cirurgia durant 13 anys.

----------------------------En la mort d’en Jordi Aragonès i Vidal
El 4 de setembre de 2013 va morir en Jordi Aragonès i Vidal, que nasqué a Vinyols el 8 d’agost
de l’any 1933. Era el tercer de vuit germans. Es
casà amb un noia de Riudoms i allí van viure. Van
tenir cinc fills, dos nois i tres noies. L’esforç pel
treball i per tirar endavant la família va ser la seva
màxima preocupació i objectiu de vida.

En Francesc va dedicar moltes hores a estudiar
i curar la malaltia de Parkinson fins que un dia i
per primera vegada, va operar una malalta amb
gran èxit. La premsa estrangera, sobretot l’americana, va publicar-ho amb fotografies a la primera
pàgina dient així: Por primera vez en España el
Dr. Duran Obiols opera con éxito una enferma
de Parkinson. La premsa d’aquí no en va dir res.
La malalta operada va resultar ser la muller d’un
taxista de Barcelona i la propaganda va ser immensa.
La feina era molta i els clients augmentaven.
L’Associació de la Premsa, notaris, esportistes,
Renfe, Telefònica, clientela particular i d’arreu de
la Península, ... Ell anava treballant a la Clínica
sense deixar l’Hospìtal de Sant Pau però la diabetis ja feia de les seves... Tant és així que en ple
èxit i molta feina, va decidir deixar de treballar i
anar-nos-en a viure a l’Ametlla del Vallès, on ens
vàrem empadronar cap allà al 1991.
Aquí hi vàrem viure tranquils, ell amb la seva
música i jo la meva pintura. La diabetis avançava
i els metges que l’assistien ja parlaven de tallar-li
un peu...
Va ser un any de patiments. El 25 de gener del
2013 a les 3 de la matinada va tenir un infart del
que es va refer.... però el 26 de març del mateix
any, també a les 3 de la matinada, va morir als
meus braços.
Les seves qualitats i virtuts eren: una gran generositat i una gran modèstia,. Era un home de bé,
gran metge i un bon català amb qui amb la voluntat de Déu i l’ajuda de la Verge de Montserrat,
espero poder retrobar-m’hi.

Va ingressar a l’Escolania de Montserrat l’any
1943 i hi romangué fins al 1947. Un fet que el
va marcar de manera important. El seu pas per
l’Escolania li deixà en el seu cor una petjada inesborrable que l’acompanyà en tot moment. La
vocació a la Moreneta i l’espiritualitat en la seva
fe en Déu el van fer un bon espòs i un bon pare i
va encomanar l’alegria
a tothom fins a l’hora
de la seva mort. El seu
compromís amb l’Església el portà a participar activament en els
diferents actes litúrgics
de la seva parròquia.
La catalanitat també
va ser un tret fonamental fruit del seu pas per
l’Escolania que va
exercir de manera decidida per tal d’aconseguir un país més just i més lliure.
Donem gràcies a Déu i a la Moreneta per poder
gaudir de la seva grandesa d’esperit.
La seva esposa Lluïsa Delgado de Torres, i els
seus fills Lluís, Enric, Cristina, Montserrat i
Maria del Carme sempre t’estimaran.

Carme Espel, esposa

L’esposa i fills
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les que li van donar vitalitat. O aquell rajolinet de
conyac després de dinar, que fins que es va posar
malalt va prendre cada dia. O els seus hàbits metòdics, tot ho endreçava. O el contacte constant
amb l’actualitat, el pare era un home informadíssim.
Però cap d’aquests, segur, és el secret de la seva
vida profitosa. Jo tinc clar que la seva veritable
força eren el seu caràcter i la seva personalitat
excepcional.
Ho sabem la seva família i ho sap la gent que
l’heu tingut a prop i l’heu pogut conèixer. El meu
pare no s’enfadava mai. No tenia un mal dia. No
es queixava, No alçava la veu. Sempre amb serenitat, honest, estimava molt la gent que tenia al
costat sense fer soroll. Confiava en nosaltres, els
seus fills, la meva mare, les nostres decisions. Era

En la mort d’en Widred Artigas i Miralda
El passat 17 de Setembre de 2013, moria a
Barcelona el Wifred Artigas i Miralda, espòs de
la Maria i pare del Xavier, l’Esther i la Mònica.
Estava a punt de fer 92 anys.
La gratitud del pare per aquells anys a l’Escolania de Montserrat que el van salvar d’una vida de
patiment a Igualada era immensa. Una Moreneta
penjava sempre del seu coll i li feia companyia
a la tauleta de nit. L’amor cap al monestir el va
acompanyar de la infantesa a la mort. Cada any
esperava amb moltes ganes les Trobades d’Antics
Escolans.Crec que no va faltar mai. I sempre tornava amb una coca sota el braç per nosaltres i una
colla de bones sensacions, segur.
El dia que el vam enterrar tots vam cantar el Virolai. I vam llegir aquest text que us faig arribar.
Pare, t’ enyorem

Mònica Artigas

[Text llegit a l’enterrament] Quan era petita, em
feia molta por que el meu pare es morís. Ell ja
tenia 48 anys quan jo vaig néixer i llavors no era
normal tenir fills tan gran. Allà on anava, molta
gent em preguntava si aquell senyor era el meu
avi. I això em feia patir molt i cada nit, abans
d’anar a dormir, li feia prometre al meu pare que
ell no es moriria aviat, que no ho faria abans que
els altres pares.
Avui el nostre pare és mort, però ha complert
la seva promesa. Ens ha donat una vida llarga.
Ha conegut dos néts que sempre l’estimaran. Ha
viscut gairebé 92 anys i ho ha fet, fins fa molt
poquet, increïblement sa, fort i amb les idees claríssimes.
Algú podria dir que eren aquelles dues preses de
xocolata negra que es prenia sempre per esmorzar

amable, tolerant al màxim, i quan podia ajudava.
No esperava massa dels altres, i tot li arribava
com un regal que l’alegrava.
El nostre pare era feliç amb la vida que li havia
tocat. Tot i la infantesa trista a Igualada, la seva
orfandat als 7 anys, la misèria i la guerra, va saber ja de ben petit que la música li portaria bones
estones. Vas ser escolà de Montserrat, va aprendre violí, i després, tocant el saxo i el clarinet va

19

ANTICS ESCOLANS / FETS DE LA VIDA
viatjar per tot el món amb petites orquestres de
ball on hi havia també el seu germà, el tiet Jaume,
inseparables. Van voltar per països de l’Àfrica,
van treballar tocant a El Caire, Atenes, Teheran, a
Istanbul, a París, a Brusseles ..
Quan va deixar de ser músic de forma professional, va buscar altres maneres de seguir fent música. Amb les corals a Sant Medir i a Torrelles,
dirigint cants a l’església, venint a tocar a l’escola
dels meus fills, o deixant un amplificador a un
grup d’amics que muntaven un grup, com em recordava ahir un d’ells amb molt carinyo.
Va aconseguir que estar al seu costat fos sempre
un gust. Tant és així, que fins i tot els últims dies
tan durs de la seva malaltia, amb la mare, l’Esther
i amb el Xavier, hem pogut disfrutar a casa de la
seva companyia. És així: disfrutar, i molt. Li hem
donat tot l’amor i el carinyo perquè marxés ben
ple. I sabeu què ens deia? Gràcies, i que estava
molt content amb nosaltres. Les últimes forces,
a les seves últimes hores, les va fer servir per fer
petons quan ens acostàvem a ell.

En la mort d’en Jordi Mas i Morando
Jordi Mas i Morando neix a Barcelona el dia 8
d’abril de 1921. Entra a l’Escolania de Montserrat
el 28 d’Octubre de 1930 fins el 31 d’octubre del
1932. En aquesta data els seus pares s’havien
traslladat a Sitges, i posteriorment a Vilanova i
la Geltrú.
Es va casar amb Teresa Jordà i Soler, i van tenir
tres filles: Montserrat, Rosa i Núria de les quals
han tingut 7 néts i 4 bisnéts.
Comença la seva vida professional com a fotògraf cap allà els anys 50, que era la seva afició
ja de molt jovenet. Va treballar com a periodista
gràfic per La Vanguardia i el Diari de Barcelona.
Així mateix pel Diari de Vilanova, de Vilanova
i la Geltrú, del que era col·laborador. Al llarg de
la seva carrera va fer diverses exposicions, tant a
Barcelona com a Vilanova.
Durant tota la seva vida va estar molt vinculat a
Montserrat i a cada situació important de la seva
vida, sempre anava a veure la Moreneta.
Va enviudar l’any 1978, i es va casar posteriorment amb Lluïsa Pool.
Va morir el dia de Nadal de 2013 a l’edat de 92
anys. Ha deixat una extensa obra que ha deixat en
dipòsit a l’Arxiu Comarcal del Garraf.

Pare, si és cert tot allò que vas creure tota la teva
vida, si t’ha respòs ja el Déu al que tan vas resar,
no en tinc cap dubte: el teu lloc és ara el racó més
bonic del cel, on hi van els homes bons que saben
estimar. I si això no passés.....pel que fos... cap
problema: com a poc, tens una casa per sempre,
confortable i calentona, a dins els nostres cors
Avui és un dia trist. Però tenim consols. El de saber que la teva vida ha estat gran i la teva mort
curta, dolça i acompanyada. Però obretot, del
gran consol és haver tingut el goig d’estimar-te
tots aquests anys, i estar molt convençuts que has
estat el millor pare que ens podia haver tocat. Nosaltres també estem molt contents amb tu. Gràcies, gràcies, gràcies per tot.

Lluïsa Pool, esposa

------------------------------
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Crònica de l’Escolania
Extret del Butlletí del Santuari · Josep Galobart | Imatges: revista de l’Escolania

L’Escolania va repetir viatge a Moscou, on ja havia estat el 2011. Va participar a un festival de música sacra

De gener a abril

col·laboració de Vicenç Prunés al piano.

Del dia 14 al 18 de gener, l’Escolania va viatjar
novament a Moscou per participar en el Festival
Internacional de Música Sacra de Nadal. Va fer
un concert, el dia 17, a la Sala gran de la Moscow International House of Music, la sala més
gran de música clàssica de Moscou amb unes
2.000 localitats. En la primera part va interpretar
autors montserratins i en la segona el El nostre
Nadal del Mestre Francesc Civil. El dirigí el director de l’Escolania, Bernat Vivancos, amb la

El dia 11 de gener l’Escolania va anar a Torredembarra, on va fer un concert a l’església parroquial de Sant Pere. I el dia 25 de gener va anar
a Sant Feliu de Llobregat, on va fer un concert
a la catedral, els beneficis del qual es destinaren
a Càritas Diocesanes. El programa dels dos concerts fou el repertori d’aquest any dels concerts
nadalencs.
El dia 24 de gener Pasqual Maragall va visitar
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l’Escolania. El motiu era agrair personalment que
la Comissió de Solidaritat de l’Escolania hagués
destinat els diners que recollí a la Fundació Pasqual Maragall contra l’Alzheimer. Va assistir al
cant de la Salve i Virolai i després va saludar els
escolans.

l’Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages, i van
fer un concert a la Sala Montserrat del monestir
de Sant Benet de Bages.
De maig a agost
Durant els mesos de maig i juny l’Escolania va
fer diversos concerts per Catalunya i Andorra,
tots amb el mateix programa. El dia 3 de maig va
ser a l’església de Sant Pere de Figueres. Abans
del concert els escolans visitaren el Teatre Museu
Dalí. El dia 17 de maig van anar a fer un concert a
la basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Els escolans visitaren el Vinseum (Museu de
les cultures del vi a Catalunya). El divendres 31
de maig anà a Castellterçol, on va fer un concert a
l’església parroquial de Sant Fructuós. En arribar
a Castellterçol, els escolans visitaren la Casa-Museu Prat de la Riba.

El dilluns, dia 25, van venir a visitar l’Escolania
un grup de nois de la Masia del Barça. A les 12
els escolans els van oferir una audició musical a
la Sala d’Assaig i a la 1 van assistir al cant de
la Salve i el Virolai. Després els visitants van fer
una exhibició de joc per a tots els escolans al poliesportiu. L’intercanvi es va cloure amb un dinar
dels visitants amb els escolans de secundària.
El dissabte dia 2 de març es va celebrar la IX
Jornada de Portes Obertes a l’Escolania, dedicada especialment a nens fins a 8 anys i a les seves famílies per tal de donar a conèixer què és
l’Escolania de cara a possibles futurs candidats
a escolans.

El diumenge dia 5 de maig, l’Escolania va fer
la Festa dels Cosins. Els escolans hi conviden
els seus cosins a visitar l’Escolania. Després de
Missa Conventual els cosins i els seus familiars
passen un dia de convivència festiva amb la celebració de diverses activitats lúdiques.

El divendres 15 de març es va celebrar la trobada
presencial a Montserrat dels participants en el projecte telemàtic Montserrat, un munt d’aventures.
Enguany hi van participar alumnes d’onze escoles de Catalunya, amb un miler aproximat de
participants.

El dia 14 de juny, divendres, l’Escolania va anar
a fer un concert a la Seu Vella de Lleida. El darrer concert del curs va ser, el dia 18 de juny, a
l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra
la Vella, al Principat d’Andorra. L’organitzava
l’Ambaixada d’Espanya a Andorra.

El dimecres dia 10 d’abril el P. Abat, abans de
dinar, va beneir el nou Sant Sopar de ceràmica de
gres, que presideix des d’ara el remodelat refetor
dels escolans. Van venir a participar a l’acte les
Gnes. Regina Goberna i Enriqueta Guarch, del
monestir de Sant Benet de Montserrat, que en són
les autores.

El diumenge dia 16 de juny, al complex dels
Apòstols es va celebrar el dinar de fi de curs i de
comiat dels escolans que acaben la seva estada a
l’Escolania.

El divendres, dia 26 d’abril, van cantar a la basílica i després van visitar l’Escolania un grup dels
Nens Cantors de Viena. Feien un intercanvi amb

El dia de la festa de Sant Joan, 24 de juny, darrer
dia de curs, hi va haver el comiat dels escolans que
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Una imatge al jardí del Monestir que va il·lustrar la revista de l’Escolania de l’hivern de 2013

De setembre a desembre

han acabat la seva estada a l’Escolania. Després
de la missa conventual hi hagué l’acte de comiat,
que es va cloure amb el cant de la Salve Regina i
el Virolai. (En teniu els noms a la pàgina 12).

El dia 11 de setembre, aniversari de la Coronació
de la Mare de Déu de Montserrat i de la seva proclamació com a Patrona de les diòcesis Catalanes
i Diada Nacional de Catalunya, tingué lloc la cerimònia de vestició dels nous escolans.

Del dia 28 de juny al 5 de juliol, aquests mateixos
escolans de 2n. de secundària van fer un viatge de
fi de curs a Anglaterra.

Pel que fa als concerts, el dia 8 de novembre
l’Escolania va anar a Canet de Mar, on va actuar
a Vil·la Flora. El programa el formava música de
Montserrat, algunes peces angleses i cançons populars catalanes. El divendres, dia 16 de novembre, l’Escolania va anar a Barcelona, on al Centre
de Convencions Internacional de Barcelona va
fer un concert previ al sopar que organitzen els

El dia 18 d’agost, diumenge, a la tarda, van arribar tots els escolans per reprendre el cant de la
Salve i el Virolai el dilluns dia 19. I el dimarts dia
27, al matí, van arribar els nous escolans de 4t, o
curs preparatori, per a integrar-se a l’Escolania.
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Un dies més emocionants de la vida interna de l’Escolania: la festa de Santa Cecília i l’elecció del Bisbetó

mitjans de comunicació de l’Església per donar
suport a la tasca d’evangelització de Ràdio Estel
i Catalunya Cristiana. Abans del concert els escolans van visitar la Barcelona romana.

Vivancos. Les gravacions es feien a la basílica a
partir de les 8 del vespre. Algunes peces comptaren amb la participació de la Capella de Música
de Montserrat.

El divendres dia 29 de novembre l’Escolania va
anar a Ripoll, on a l’església de Santa Maria del
monestir de Ripoll, va fer el concert de cloenda
dels actes de la Capitalitat de la Cultura Catalana, que s’han desenvolupat tot al llarg del 2013
a la ciutat Bressol de Catalunya. El programa del
concert el formaren la primera part Ceremony of
Carols de Benjamin Britten i la segona un repertori del Nostre Nadal de Francesc Civil. El 20
de desembre va actuar a la sala Montsalvatge de
l’Auditori de Girona.

El dia 13 d’octubre l’Escolania va anar a Tarragona per participar en la celebració de la Beatificació dels Màrtirs de Montserrat.

Altres activitats destacades d’aquest període van ser, del 7 al 10 i del 13 al 16 d’octubre,
l’enregistrament d’un CD amb obres de Bernat

El dia de Nadal, després del cant de la Salve i del
Virolai, els escolans van marxar de vacances els
dies habituals en aquestes festes.

El dia 13 de desembre els escolans de 5è van
anar a l’ermita de Sant Miquel on van col·locar
un pessebre fet per ells. I el dia 15 de desembre
quedava instal·lat un altre pessebre a la capella
de Sant Jeroni que havien fet els escolans de 6è.
Els escolans de 4t. van fer el pessebre de la sala
d’estar de l’Escolania.
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Crònica del Monestir
Extracte del Butlletí del Santuari · Josep Galobart

ACTIVITAT DEL SANTUARI

ja estan disponibles a la xarxa digital, a la pàgina
www.cdli.ucla.edu/collections/montserrat.

El diumenge dia 24 de febrer, tingué lloc la 44a
Renovació de la Flama de la Llengua Catalana.
Aquest any organitzava l’acte l’Agrupació
Excursionista “Catalunya” de Barcelona, en
l’escaiença del centenari de la fundació d’aquesta
entitat.

El fons de la col·lecció d’objectes inscrits amb
escriptura cuneïforme, conservada al Museu
de l’Abadia de Montserrat, el formen més de
1.100 peces, que van del període paleoaccadi
ﬁns al període hel·lenístic, datades entre c. 2300
ﬁns c. 141 abans de Crist. Els treballs s’han
dut a terme sota la direcció del P. Pius-Ramon
Tragan i la col·laboració dels professors i tècnics
María-Dolores Casero, Bertrand Lafont, Ignacio
Márquez i Klaus Wagensonner. Cada peça té sis
imatges, la ﬁtxa tècnica i la transcripció en català,
castellà, anglès i francès.
La Biblioteca de Montserrat ha promogut la
versió de la Bíblia de Montserrat en epud, un
dels formats més difosos per llegir llibres digitals.
D’aquesta manera, fàcilment i totalment gratuïta,
entrant a les webs www.abadiamontserrat.net
o www.bibliotecademontserrat.net qualsevol
persona pot descarregar-se la Bíblia de Montserrat,

El mes de febrer l’Associació Catalana de Crítics
d’Art comunicà al Museu de Montserrat que
li havien concedit el Premi ACCA a la Millor
Iniciativa Artística 2012 per “la seva decidida
aposta per l’art contemporani”. El lliurament del
Premi tingué lloc el dia 21 de març, a l’Auditori del
MACBA, de Barcelona. El recollí el P. Josep de
C. Laplana, director del Museu de Montserrat.
Durant els mesos de novembre i desembre de
2012, gràcies als fons aportats per la Fundació
Andrew W. Mellon (EUA), i dins el marc
del conveni de col·laboració ﬁrmat entre el
Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI) i
l’Abadia de Montserrat s’han dut a terme els
treballs de digitalització de les peces de la
col·lecció del Museu de Montserrat seguint les
pautes habituals del CDLI. Des del mes de març

llegible en tots els dispositius mòbils i ordinadors.
Cal recordar que des de l’any 2007 la Bíblia de
Montserrat és un dels textos més consultats a les
biblioteques virtuals Joan Lluís Vives i Miguel de
Cervantes, així com un dels documents digitals
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Escolans i després monjos, beats de la guerra

G. Ildefons Civil

P. Àngel Rodamilans

El dia 13 d’octubre es va
celebrar a Tarragona la
Beatiﬁcació de 522 Màrtirs
d’Espanya del segle XX,
entre els quals hi havia els
Màrtirs de Montserrat i del
monestir del Pueyo. En total,
21 monjos, dels quals quatre
havien estat, també, membres
de l’Escolania. Des d’aquest
petit espai els recordem i ens
sumem a l’homenatge.
▪ G. Ildefons Civil i Castellví.
Va néixer a Molins de Rei l’11
de gener de 1889 i hi va morir
el 25 de juliol de 1936. Als 8
anys va entrar a l’Escolania,
on va mostrar bones aptituds
per les lletres i la música i
hi va exercir d’ancià. Va fer
estudis musicals a Barcelona

P. Fulgenci Albareda

i a París.
▪ P. Àngel Rodamilans i
Canals. Va néixer a Sabadell
l’1 de gener de 1874 i hi va
morir el 27 de juliol de 1936.
Va ser escolà de 1883 a 1890.
Va ser organista del monestir
de Pueyo durant nou anys.
Ordenat sacerdot, va ser
mestre de música de Sabadell.
Va ingressar al monestir el
1923 i sempre més va quedar
vinculat a l’Escolania com a
prefecte i professor. Va deixar
composades un centenar llarg
d’obres.
▪ P. Fulgenci Albareda
i Ramoneda. Va néixer a
Barcelona el 13 de juny de
1888 i va morir a Montcada
el 19 de desembre de 1936.
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P. Odiló Costa

Germà del monjo i cardenal
Anselm M., va demanar per
ser escolà i hi va passar vuit
anys. Va estudiar al seminari de
Barcelona i, mort el seu pare,
va demanar per fer-se monjo.
En el moment de l’esclat de la
guerra era el majordom de la
comunitat.
▪ P. Odiló Costa i Canal. Va
néixer a Vic el 13 de desembre
de 1905 i va morir el 28 de
juliol de 1936. Va formar part
de l’Escolania durant sis anys,
i un any després d’haver-ne
sortit va ingressar al monestir.
Va ser director de la impremta
i organista suplent.
(Ressenyes extretes del
Butlletí del Santuari)
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Extracte de l’homilia de la missa a Montserrat
P. Abat Josep M. Soler · 20 d’octubre de 2013 (Extret del Butlletí del Santuari)

De la muntanya del Senyor ve el meu ajut.
Aquesta aﬁrmació del salmista expressa bé
l’experiència espiritual dels nostres germans
màrtirs de Montserrat, per la beatiﬁcació dels
quals avui donem gràcies a Déu. Ells, en la
seva recerca vocacional, s’atansaren a aquesta
muntanya del Senyor que és Montserrat.
Sota l’esguard de la Mare de Déu i per mitjà
del progrés “en la vida monàstica i en la fe”
(Regla de sant Benet, Pròleg 49) s’aproparen
a Jesús i a la seva sang puriﬁcadora rebuda en
l’eucaristia.
(...) Al moment de donar la vida, les seves edats
oscil·laven entre els 82 anys i els 18; quatre havien
estat escolans i tres, prefectes de l’Escolania.
Ja abans de deixar la muntanya del Senyor que
és Montserrat, veient el que passava, havien
reﬂexionat sobre la possibilitat que haguessin
de morir. Ser màrtirs del Crist era per a ells, tot
i l’esgarrifança humana que podia comportar,
una gràcia de Déu. I els fou concedida; en la
feblesa de la mort experimentaren la força de
l’Esperit per ser ﬁdels.
(...) Mentre honorem els nostres màrtirs i
recollim el seu llegat de ﬁdelitat, d’amor i de
perdó, recordem els monjos Anscari M. Ubach i
Hugó M. Bergadà que, tot i no ser víctimes de la
persecució religiosa, varen morir en la guerra. I
fem memòria, encara, dels dos treballadors de
Montserrat que varen ser assassinats a causa
de la seva vinculació al monestir. Volem
manifestar, també, el nostre record i el nostre
respecte envers tots els qui, en aquell context
històric i en l’immediatament posterior, foren
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morts per coherència amb les seves idees socials
i polítiques, o per la seva ﬁdelitat a Catalunya,
sovint com a resultat de judicis injustos.
També als nostres dies veiem com molts
cristians, homes i dones de totes les edats i
condicions, continuen donant testimoniatge de
Jesucrist ﬁns a la mort al Pakistan, a Síria, a
Egipte, a Nigèria, etc. És que l’ensenyament
de Jesús, tal com deia l’evangeli que hem
proclamat, amb el treball a favor de la justícia
que implica i amb l’humanisme que comporta i
la dignitat de tot home i tota dona que defensa,
de vegades fa nosa.
He dit que perdonàvem els qui ens van arrabassar
cruentament aquests germans. Aquests dies
s’ha parlat molt de si l’Església ha de demanar
perdó pel seu compromís amb els vencedors
de la guerra civil. Cal continuar reﬂexionant
sobre aquest període de la nostra història per
analitzar tots els fets, però potser sí que cal un
pronunciament més explícit. Amb tot, el Papa
Joan Pau II, l’any 2000, ja va demanar perdó
per les culpes dels ﬁlls de l’Església Catòlica,
especialment en el segon mil·lenni.
També l’Església a Catalunya és conscient
que per part d’alguns dels seus membres, hi
va haver mancances i errors i, per boca dels
seus bisbes, en va demanar humilment perdó
l’any 2011 per les mancances i errors comesos
en el passat, sense descurar, d’altra banda, la
gran aportació positiva que l’Església ha fet i
fa a favor de la societat particularment a nivell
cultural, educatiu i assistencial.(...).
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que ofereix la Biblioteca de Montserrat.

president d’Abertis, empresa col·laboradora de
la Fundació, amb el títol Mirem més enllà de la
crisi i unes paraules d’agraïment del P. Abat pel
suport dels membres col·laboradors a la Fundació
i a Montserrat. En el seu parlament el P. Abat
també aproﬁtà l’ocasió per agrair públicament els
serveis prestats a la Fundació per Josep Sinca com
a director general, que fa dos anys es va jubilar.

El dimarts, dia 30 d’abril, es va celebrar l’acte de
lliurament dels Premis Crítica Serra d’Or 2013.
Seguint el format iniciat l’any passat degut a la
crisi, l’acte se celebrà al migdia al Palau Moja de

El dilluns dia 13, van venir a Montserrat per
conèixer el nou orgue de Montserrat un grup
de 40 organistes americans pertanyents a la
National Broadcasts of Pipedreams associació
de Minnesota vinculada a l’American Public
Media Stations que compta amb el suport de
l’Associated Pipe Organ Builders of America.
Participaren a la missa conventual i després,
l’orguener Albert Blancafort i el G. Ramon
Oranias, els explicaren la construcció de l’orgue i
hi van fer una visita detallada.

Barcelona, presidit com sempre pel P. Abat Josep
M. Soler. El P. Josep Massot i Muntaner va obrir
l’acte amb una salutació de benvinguda, seguida
de la lectura del veredicte dels diversos jurats i
del lliurament dels Premis als guardonats. El
veredicte de tots els premis es publica a la revista
Serra d’Or del mes de maig. El P. Massot féu un
parlament molt crític de la situació editorial i del
món cultural català en general. Va cloure l’acte
el P. Abat Josep M. Soler, el qual remarcà la
voluntat del Monestir de Montserrat de continuar
treballant per la cultura catalana.

El dimecres, dia 19 de juny, va tenir lloc l’acte
d’inauguració de la ubicació a Montserrat dels
relleus Ariadna i Hermes de l’escultor Josep
M. Subirachs al peu de la torre de la façana. En
l’acte hi participaren el Sr. Josep Oliu, President
de Banc Sabadell, entitat que ha fet donació dels
dos relleus que l’escultor Subirachs havia fet
l’any 1985 per a la seu del Banc Sabadell del
Passeig de Gràcia de Barcelona.
L’acompanyaven Miquel Molins, President de la
Fundació Banc Sabadell; Montserrat Coromines,
de la Fundació Banc Sabadell i Judit Subirachs,
ﬁlla de l’escultor. En primer lloc a la Sala Gassó
del monestir es va signar el conveni de donació
i tot seguit es va fer la visita a l’indret on han
estat col·locats els dos relleus. Aquestes obres,
que pertanyen al conjunt més característic de
l’univers temàtic de Subirachs, porten per títol
Ariadna i Hermes, per mitjà de les quals l’artista

El dijous dia 11 d’abril Es va celebrar el XVè
aniversari de la creació de la Fundació
Abadia de Montserrat 2025. L’acte consistí
en una recepció-sopar a l’Hostal Cisneros. Hi
van participar una vuitantena de persones. El P.
Manel Gasch, majordom, i Carles Riba, director
general de la Fundació, donaren la benvinguda
i explicaren el motiu de l’acte. Tot seguit hi
hagué una conferència de Salvador Alemany,
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El dimecres dia 15 de maig a la tarda, a la sala
de pintura moderna del Museu de Montserrat,
hi hagué l’acte de presentació del projecte de
restauració del monestir de Santa Cecília de
Montserrat i la signatura del conveni entre la
Diputació de Barcelona i el monestir. En l’acte
hi van intervenir Salvador Esteve, president de
la Diputació de Barcelona, i el P. Abat Josep

M. Soler. El conveni vol fer possible la creació
d’un espai d’art contemporani a l’antic monestir
de Santa Cecília, que permetrà conservar
l’església per al seu ús litúrgic. El projecte de
centre d’art sorgeix arran del compromís del
pintor Sean Scully amb el Museu de Montserrat
per tal d’exposar-hi obra i de crear-ne de nova
aproﬁtant aquest escenari tan excepcional.

explica el seu concepte de l’home.

ﬁnals del segle XIX i primeres dècades del XX. El
resultat és una bona visió pedagògica i històrica
del qui fou un dels creadors del Montserrat
modern.

El dia 20 d’octubre, coincidint amb la celebració
de la missa d’acció de gràcies per la Beatiﬁcació
dels Màrtirs de Montserrat, la Lliga Espiritual
de la Mare de Déu de Montserrat va obrir al
públic, a la Sala Sant Jordi de l’Hostal Abat
Cisneros, l’exposició Centenari de l’elecció
abacial de l’abat Antoni M. Marcet (19131946). L’impulsor del Montserrat del segle
XX. Organitzada en catorze àmbits, l’exposició
fa un repàs a la vida, obra i espiritualitat de l’Abat
Marcet, contextualitzant-ho en el Montserrat de

El cap de setmana del 14 i 15 de setembre
es va celebrar la 34a edició de la Travessa
Matagalls-Montserrat. Van sortir de Collformic
3.047 persones i en van arribar a Montserrat
2.356, és a dir, un 77% dels participants. Des
de l’organització s’ha remarcat l’augment de la
participació femenina que s’ha incrementat amb
un 15% més respecte a l’any passat.
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Monestir i Santuari, com també el seu servei a la
comunitat del Miracle. Durant força anys va ser
l’ecònom del Col·legi de Sant Anselm, a Roma.
L’enterrament tingué lloc el dimarts dia 14,
acompanyat per la comunitat, familiars i amics.

El dia de la solemnitat de Sant Josep, durant l’hora
de vespres, al Centre Hospitalari de Manresa, on
feia dies que estava ingressat, morí el P. Oriol M.
(Pere) Diví i Coll. Tenia 89 anys, en feia 55 que

El dissabte dia 26 de gener
es complien 100 anys de la
benedicció abacial del P.
Antoni M. Marcet i Poal
(Terrassa 1878 – Montserrat
1946), i la Comunitat ho
commemorà festivament. Al
matí el P. Abat va fer una breu
conferència a la comunitat on
va fer una referència monàstica
a l’aniversari. També presidí
la missa conventual on en
l’homilia glossà la ﬁgura,
l’espiritualitat i l’obra del P.
Abat Marcet. Amb motiu de
la commemoració havien estat
convidats familiars del P. Abat Marcet; després
van ser rebuts a la Sala de Romeries on el P. Abat
Josep Maria Soler i alguns monjos pogueren
saludar-los.

era monjo i 60 que havia estat ordenat sacerdot
en el marc del Congrés Eucarístic Internacional
de Barcelona. Va fer la professió temporal el dia
6 d’agost de 1957; i la solemne, el dia 15 d’agost
de 1960. La missa exequial i l’enterrament van
tenir lloc el dia 22 de març, acompanyat de la
comunitat, familiars i nombrosos amics seus.

El dia 31 de gener la Congregació de Religiosos
va aprovar el Decret d’Agregació de la
Congregació Cassinesa a la Província Italiana
de la Congregació Sublacense, de la qual forma
part el monestir de Montserrat. El Papa Benet
XVI el va signar el dia 7 de febrer. El document
estableix el procés, els terminis i les condicions
de com s’ha de fer aquesta agregació. Entre
altres aspectes cal remarcar que hi ha el canvi de
nom de la Congregació que a partir d’ara es dirà
Congregació Benedictina Sublacense-Cassinesa.
Aquesta agregació és una ﬁta històrica, perquè
reuniﬁca els monestirs de la Sublacense amb els
monestirs italians separats a ﬁnal del segle XIX.

El diumenge dia 12 de maig, solemnitat de
l’Ascensió, a l’hora de vespres, a l’Hospital de
Sant Joan de Déu de Manresa, morí el P. Crisòleg
M. (Antoni) Picas i Fíguls. En el moment de la
seva mort l’acompanyaven el P. Prior, Ignasi M.
Fossas, i l’infermer, P. Joan M. Mayol. Nascut a
Sitges, tenia 90 anys. Entrà al monestir l’any 1948
i féu la professió solemne el 1952. Fou ordenat
l’any 1955. Cal remarcar la seva participació en
la creació del nou Museu de Montserrat, la seva
intervenció en la direcció de nombroses obres del
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El dissabte dia 1 de juny, es va inaugurar
l’estàtua de sant Benet a la Sagrada Família de
Barcelona. L’escultura, ﬁnançada pel monestir,
és obra de Manuel Cusachs, està situada en un
pinacle exterior de l’absis de la basílica. Hi va
assistir el P. Abat, acompanyat del P. Manel Gasch
i els GG. Lluís M. Miralvés i Bernat Juliol. Presidí
els actes el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez
Sistach, que presidí l’eucaristia a la cripta.

professió; i al ﬁnal el diaca va llegir la felicitació i
benedicció apostòlica del Papa Francesc, tramesa
de Secretaria d’Estat del Vaticà. Acompanyaren
el P. Fossas la seva família i el P. Bernardino
Ferreira da Costa, Abat de Singeverga (Portugal)
i un nombrós grup de sacerdots amics.
En el marc de la solemnitat de la Nativitat de
la Mare de Déu, del 8 de setembre, féu la seva
professió solemne el G. Anton Gordillo i Aubert
que tingué lloc dins de la missa conventual. El G.
Anton Gordillo va néixer a Barcelona el 5 d’abril
de 1965. Començà el noviciat el 6 d’agost de
2008 i féu la professió temporal el 12 de gener
de 2010. En la celebració comunitària, a més de
la fraternitat de la comunitat l’acompanyaren els
seus familiars i amics.

50è aniversari de professió monàstica del
P. Lluís Duch El dia 6 d’agost, festa de la
Transﬁguració del Senyor, celebràrem amb
goig el 50è aniversari de professió del P. Lluís
Duch i Àlvarez. Com és costum durant la missa
conventual, presidida pel P. Abat, el P. Lluís Duch
va fer la renovació dels vots monàstics davant
de tota la comunitat i dels ﬁdels que omplien la
basílica. Per voluntat del P. Lluís la celebració
tingué un caire exclusivament comunitari.

El dissabte dia 5 d’octubre, a la tarda, hi va
haver l’ordenació presbiteral dels GG. Anselm
Parés, de Barcelona, i Sergi d’Assís Gelpí, de
Malgrat de Mar. I van ser ordenats de diaques
els GG. Efrem de Montellà, de Barcelona, i
Bernat Juliol, de Girona. L’ordenació la conferí
els bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià
Taltavull. L’Escolania cantà a l’ofertori Beati
Omnes, de Fèlix Mendelssohn. Una vegada
acabada la celebració hi
hagué una recepció molt
concorreguda al poliesportiu
de l’Escolania. L’endemà,
diumenge, dia 6, el P. Sergi
d’Assís Gelpí va celebrar
la primera missa; l’assistí
com a diaca el G. Efrem de
Montellà. El P. Anselm Parés
va presidir la primera missa
el dissabte, dia 12, festa de
la Mare de Déu del Pilar, i
l’assistí com a diaca el G.
Bernat Juliol.

25è aniversari de professió del P. Ignasi M.
Fossas El dia 3 de setembre, festa de Sant Gregori
el Gran, celebràrem joiosament el 25è aniversari
de la professió monàstica del P. Ignasi M. Fossas,
prior de la Comunitat. Presidí la missa el P.
Abat. Com és costum va fer la renovació de la
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