Antics Escolans / Sumari

Presentació
A les acaballes del 2010 estem tancant, també,
l’actualització del butlletí dels Antics Escolans.
Finalment hem aconseguit atrapar el calendari i el
que teniu a les mans és el que correspon al 2009.
De manera que ben aviat podrem tirar endavant
el balanç de l’any que estem a punt d’acabar i fervos-el arribar a primers de 2011, que és el que
toca.
Desgraciadament, aquest 2010 ens deixarà amb
una altra mort molt sentida per la família dels antics escolans, i de manera especial pels que hi han
passat a partir dels anys setanta: la del pare Josep
Maria Cardona, prefecte, subprefecte i coordinador de l’Escolania en diferents etapes i que va
morir el 20 de setembre d’una llarga malaltia. Des
d’aquí, i abans que res, el nostre condol a familiars i amics i el desig que el tinguem vetllant per
tots nosaltres al costat de la Mare de Déu.
De cara a un proper butlletí, doncs, de ben segur que tindrem un record especial per al pare
Cardona i ja des d’ara us animem a col·laborarhi, si voleu, amb els vostres escrits. Podeu fernos-els arribar a través del correu electrònic:
uem@anticsescolans.cat. Gràcies!

Caminant cap al Centenari
Els Antics Escolans de Montserrat hem iniciat el compte enrere cap a un aniversari
molt especial: el Centenari de la fundació
de la nostra entitat, com a Unió d’Escolans
de Montserrat, que arribarà l’any 2013.
D’alguna manera haurem de donar-hi un caràcter solemne i per això, ja des d’ara, us en
comencem a fer esment perquè comencem
a marcar-lo en vermell a les nostres agendes..!
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L’activitat dels antics escolans
Gener
• El dia 2, Francesc Pagès (1978-82) participa en els concerts familiars de l’Auditori amb
Wimoweh, adreçat als més petits per conèixer
com s’expressa musicalment la veu en diferents
cultures del món. Aquest 2009, l’Auditori de Barcelona celebra el seu 10è aniversari.
• El dia 4, Joan Ferré (1958-64) dirigeix el concert de Nadal de la coral de Prades, a l’església
parroquial d’aquesta població.
• El tenor Roger Padullés (1985-89), premiat com
a millor intèrpret català i espanyol i segon premi
de veu masculina al concurs Francesc Viñas.
• El dia 16, Francesc d’Assís Pagès (1978-82),
Lluís Vilamajó (1976-80) i Jordi González (197882) dirigeixen les corals Oronell i Bellaterra en el
concert de Reis a l’església Sant Pius X.
• El dia 27, Josep Pons (1967-71) dirigeix
l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu en un concert a Reus, amb obres de Falla, Ravel i Dvorák.
El concert també havia passat el dia 24 per Girona.
• El dia 30, Xavier Pagès (1984-88) actua a
l’Auditori de Granollers en un concert dedicat a
la figura del compositor barroc català Francesc
Valls.

• El dia 22, la Capella de Música de Montserrat,
sota la direcció d’Eduard Vila (1994-98) i Vicenç
Prunés a l’orgue (1971-75) ofereix un concert a
la parròquia de Sant Esteve de Granollers. Prunés també hi participarà com a acompanyant
a l’orgue en altres concerts al març, al juny i a
l’octubre, en aquest últim amb el Cor de Cambra
de Granollers.

Març
• El dia 5, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix el
Cor de Cambra del Palau en un concert dedicat
a Mendelssohn, amb Jordi Armengol (1987-91)
al piano.
• El dia 20, Josep Pons (1967-71), dirigeix un
concert de la temporada de l’Auditori de Barcelona amb obres de Parera Fons, Elgar i Schönberg.
• Els dies 21 i 22, Manel Valdivieso (1977-81)
dirigeix la Simfònica del Vallès dins la temporada estable de la formació al Palau de la Música.
El programa inclou obres d’Amargós, Williams i

Febrer
• El dia 19, Jordi Armengol (1987-91) acompanya al piano el Cor de Cambra del Palau, al Palau
de la Música, en un concert dedicat a L’herència
del madrigal a l’Europa del s. XX.
• El dia 21, Manel Valdivieso (1977-81) dirigeix
el cor Lièder Càmera i l’Orquestra Barroca Catalana dins del cicle Un toc de clàssica al Kursaal
de Manresa. Ofereixen un programa especial amb
motiu del 250 aniversari de la mort de Händel.
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Mussorgski.
• El dia 22, Francesc Guillén (1965-68) dirigeix
l’Orquestra de Cambra de Granollers amb un programa amb obres de Mahler, Elgar i Britten.

Cor de Cambra Diaula dins del 2n Cicle Coral de
Sant Feliu de Llobregat.
• El dia 19, el baix Xavier Mendoza (1981-85)
participa com a solista en la Passió segons Sant
Joan, de Bach, al Palau de la
Música, amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra i la
coral Càrmina.
• El dia 25, Jordi Boltes (197680) dirigeix el Rèquiem de Fauré a la parròquia de Sant Pere
de Rubí, al front de l’Obrador
Coral Rubí. La formació dedica el concert a Màrius Martínez (1941-43), desaparegut al
febrer.
• El dia 26, Xavier Pallàs (199094), al violí, participa en el
concert del Trio 1807 al centre
Tecla Sala de l’Hospitalet de
Llobregat, dedicat al classicisme català.
• El dia 26, el baríton Jordi Ricart (1969-73) participa en un concert al Palau de la Música amb
l’Orquestra de Cambra Barroca i l’Orfeó Català.
S’hi interpreten obres de Bach i Händel.
• El dia 27, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix el
Cor de Cambra del Palau i l’Orquestra de Cambra
Terrassa 48, al Palau de la Música, en un concert
amb obres de Bach, Händel i Vivaldi.
• El dia 30, l’organista Arnau Farré (1985-89)
acompanya el Cor de la Universitat de Barcelona
dins del 22è Cicle de Música a la Universitat.
• Aquest mes es presenta el disc El timbaler del
Bruc, amb la participació de la coral Sant Jordi
que dirigeix Lluís Vila (1970-74).

Abril
• El dia 5 es fa a Solivella el concert de Rams amb
la Camerata Antistiana de la Bisbal del Penedès.
Hi participen Joan Màndoli, baix (1955-58); Joan
Vendrell, baríton (1956-61), sota la direcció de
Joan Ferré (1958-64). S’hi van interpretar obres
de Rossini, Fauré i Schubert, entre d’altres.
• El dia 5, Manel Valdivieso (1977-81) dirigeix la
JONC a l’Auditori, amb un programa dedicat al
simfonisme poètic.
• El dia 7, el pianista Joan Rubinat (1967-71) ofereix un concert al Teatre Principal de Valls, amb
obres de Mompou i Chopin.
• El dia 12, el violoncel·lista Oleguer Aymamí
(1992-96) actua a Cardona, dins d’una formació
instrumental
que acompanya el cor Nàiades
en un concert a la Col·legiata. El programa inclou
obres de Mozart i Pergolesi.
• El dia 19, Lluís Vilamajó (1976-80) dirigeix el

Maig
• El dia 14, Jordi Casas (1957-58) dirigeix el Cor
de Cambra del Palau de la Música, a la sala Petit
Palau, en un concert amb música per a cor i clavi-
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cèmbal de Haydn.
• El dia 10, Arnau Farré (1985-89) actua a l’orgue
dins del cicle de concerts a Sant Gaietà.
• El dia 15, Joaquim Miranda (1962-66) dirigeix
la Coral Xalesta a l’oratori de l’església de Sant
Felip Neri dins del cicle Maig Coral del Barcelonès, amb obres de Haydn, Rheinberger i tradicionals catalanes. En el mateix concert hi actua la
coral Sant Jordi, dirigida per Lluís Vila Casañas
(1970-74), amb dues peces catalanes.
• El dia 15, Pere Ros (1964-68) participa a
l’Auditori de Barcelona al Festival de Música
Antiga en un concert formant part del grup de
violes de gamba, amb un programa dedicat a la
música de Purcell.
• El dia 20, Jordi Casas (1957-58) dirigeix el
Cor de Cambra del Palau en un concert dedicat a
Schubert, amb Jordi Armengol (1987-91) al piano.
• El dia 24, Francesc Guillén (1965-68) dirigeix
l’Orquestra de Cambra de Granollers en un concert a Vilafranca del Penedès. Hi interpreta La
història de Babar, musicada per Poulenc.
• El dia 29, també dins del cicle Maig Coral del
Barcelonès, actua al mateix escenari el cor de
cambra Anton Bruckner, dirigit per Josep Ramon
Olivé (1998-2002), amb obres de Victoria, Guerrero i Haydn.
• Durant el mes de maig, Torroella de Montgrí
acull les 4es Trobades de Música Meditarrània,
que coordina Jaume Ayats (1970-1974), professor d’etnomusicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Gallego (1986-90), el substitut Francesc Pagès
(1978-82) i Germà de la Riva (1988-92). El programa inclou una selecció d’espirituals negres. La
formació, amb Llorenç Castelló com a tercer integrant habitual, també actuarà fins a final d’any a
Matadepera, Barcelona, Rubí i Mollet del Vallès,
en aquest últim cas en el concert de Nadal.
• El dia 20, Eduard Vila (1994-98) dirigeix un
concert d’orgue amb organistes escolans de
Montserrat, a l’església de Santa Maria de l’Alba
de Tàrrega.
• El dia 21, Joan Ferré (1958-64) dirigeix el cor
Antistiana dins la temporada musical a La Bisbal
del Penedès.
• El dia 25, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix
l’Orquestra de Cambra del Gran Teatre del Liceu
i la Jove Companyia d’Òpera en Rita, de Donizetti, al Pati de Lletres de la Universitat de Barcelona.
• El dia 28, Alfred Cañamero (1975-79) acompanya a l’orgue, a l’església de Sant Gaietà de Barcelona, el concert del cor Ariadna de l’Agrupació
Cor Madrigal amb motiu del seu 35è aniversari.
• El dia 30 es presenta a Barcelona el llibre La
música i el seu reflex en la societat, del qual n’és
coautor Jaume Ayats (1970-74).
Juliol
• El dia 4, Jordi Casas (1957-58) dirigeix la 9a
Simfonia de Beethoven en un concert a San Lorenzo del Escorial, amb el Coro de la Comunidad
de Madrid i l’Orquesta Sinfónica de Castilla y
León.
• El dia 12, el tenor Roger Padullés (1985-89)
participa com a solista en un concert a Cambrils
dedicat a cors d’òpera.
• El dia 12, Manel Valdivieso (1977-81) dirigeix
la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC)
en un concert a l’Auditori Enric Granados de
Lleida.
• Entre el 27 de juliol i l’1 d’agost, Llorenç Caste-

Juny
• El dia 14, Benet Camps (1961-67) dirigeix la
Capella Gregoriana dels Dolors de Vic en el tradicional concert de Corpus.
• El dia 19, en un dinar de celebració dins del 150
anys de Caixa Sabadell, hi actuen The Minstrels,
que formen Joan Baptista Sans (1981-85), Xavier
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zehn13, amb música de Jakob Ullmann i Daniel
Weisberg.
• El dia 16, Salvador Mas (1959-65) dirigeix
l’OBC en un concert a l’Auditori, amb obres de
Mendelssohn, Debussy i Ravel.
• El dia 25, Francesc Prat (1985-89) dirigeix el
grup instrumental BCN216 a l’Auditori de Barcelona, en un concert dedicat íntegrament a la
música de John Cage.
• El dia 24, el tenor Albert Casals i Parés (199094) actua al Kursaal de Manresa amb l’òpera Il
pirata, de Bellini, dins del cicle Òpera a Catalunya dels Amics de l’Òpera de Sabadell. És un debut aplaudit per la crítica.
• El dia 27, Joan Casals i Clotet (1954-58) participa a l’orgue en el concert d’homenatge a Montserrat Torrent, que es fa a la parròquia de Santa
Maria de Gràcia, de Barcelona. Hi acompanya
una Ave Maria de Mendelssohn interpretada per
la coral Cantiga.
• El dia 29, Manel Valdivieso (1977-81) dirigeix
l’Orquestra Barroca Catalana en un concert a Terrassa, amb obres de Purcell i Händel. Es commemora el 350 aniversari del naixement del primer i
el 250 de la mort del segon.

lló (1986-90) dinamitza la primera setmana de les
Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia,
que es fan a Montserrat.
• El dia 30, Manel Valdivieso (1977-81) dirigeix
l’Orquestra de Cambra de Granollers en un concert a l’Auditori Pau Casals del Vendrell.
Agost
• El dia 3, s’estrena al Festival de Davos (Suïssa)
l’obra Fresco, de Francesc Prat (1985-89).
• El dia 22, Josep Pons (1967-71) dirigeix
l’Orquesta y Coro Nacional de España en un concert a Sant Sebastià.
• El dia 29, el Trio Satz, del que forma part el
pianista Ricard Rovirosa (1996-2000) actua al
Mas i Mas Festival de l’Entresòl de La Pedrera,
a Barcelona, amb un programa de Beethoven i
Mozart.
Setembre
• El dia 3, Albert Casals i Ibáñez (1986-90) llegeix la seva tesi doctoral a la UAB sobre La
cançó amb text improvisat, dirigida per Jaume
Ayats (1970-74).
• El dia 27, Miquel Cobos (1979-83) i Xavier Mendoza (1981-85), com a integrants del sextet Donau, interpreten els Valsos Amorosos de Brahms al
Teatre Mundial de la Bisbal d’Empordà.

Novembre
• El dia 1, Vicenç Prunés (1971-75) acompanya a
l’orgue el concert de Tots Sants que protagonitzen
el cor infantil dels Amics de la Unió a l’església
parroquial de la Bisbal del Penedès.
• Del 2 fins al 16, Josep Pons (1967-71) dirigeix
al Gran Teatre del Liceu l’òpera El rei Roger, de
Karol Szymanowski, amb la participació de Roger Padullés (1985-89) en el repartiment.
• El dia 6, Jordi Casas (1957-58) dirigeix el Cor
de Cambra del Palau de la Música en La Creació,
de Haydn, a l’Auditori de Barcelona.
• El dia 12, el terrassenc Joan Casals i Clotet
(1954-58) rep un dels premis d’actuació cívica

Octubre
• Es presenta un disc amb la missa O gloriosa
Virginum, d’Antonio Rodríguez de Hita, amb La
Grande Chapelle i Albert Recasens (1948-50).
• El dia 2, a l’església de Sant Pius X de Barcelona, es fa un concert amb espirituals negres en què
participen diverses formacions corals dirigides
per Francesc d’Assís Pagès (1978-82), Llorenç
Castelló (1986-90) i Jordi Boltes (1976-80).
• El dia 15, Francesc Prat (1985-89) dirigeix a
Basilea l’estrena mundial de l’oratori visual Drei-

6

Antics Escolans / Activitats
que concedeix la Fundació Lluís Carulla, en la
seva 27a edició. L’acte té lloc al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona.
• El dia 21, el violoncel·lista Joaquim Alabau
(1972-75) participa en un concert dins del cicle
l’Auditori Educa, a Barcelona, adreçat a infants a
partir de dos anys.
• El dia 20, Francesc Prat (1985-89) dirigeix a
Lima l’Orquestra Nacional de Perú en el marc
del Festival Internacional de Música Clásica de
Perú.
• El dia 21, Tomàs Maxé (1982-86) protagonitza
amb altres solistes un recital líric als Pares Teatins de Barcelona.
• Del 24 fins al 30, el baix Xavier Mendoza (198185) participa en la producció El Superbarber de

un programa amb obres de Lamote de Grignon i
Britten, entre d’altres. Hi participen alumnes de
dansa del Centre Oriol Martorell.
• Des del 5 al 20 de desembre, el tenor Albert Casals i Parés (1990-94) participa en la producció
La Ventafocs al Gran Teatre del Liceu, adaptació
de Joan Font de La Cenerentola de Rossini.
• El dia 9, la coral Sant Jordi, que dirigeix Lluís
Vila (1970-74) actua a l’Auditori de Barcelona
en un concert amb la Banda Municipal, en què
s’interpreten obres de Beethoven i Webern.
• El dia 13, el pianista Ricard Rovirosa (19962000) tanca el cicle de tardor de l’Auditori Pau
Casals d’El Vendrell amb un recital de Schumann, Liszt i Falla.
• El dia 16, Lluís Vilamajó participa com a solista
al concert de la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI el cicle de
música antiga de l’Auditori, amb un
programa dedicat als càtars.
• El dia 20, Marc Tost (1988-92) dirigeix l’Escolania i Cor Jove d’Olesa de
Montserrat en el seu concert de Nadal
a la parròquia de Santa Maria. En el
concert es presenta el primer cedé de
la formació, Cantate et laudate paci.
• També el dia 20, Joan Ferré (195864) dirigeix a l’església de la Bisbal
del Penedès el concert de Nadal amb
els cors Antistiana i Santa Maria, amb
l’acompanyament d’Arnau Farré (1985-89) a
l’orgue.
• El dia 22, Llorenç Castelló (1986-90) dirigeix
el Cor Montserrat i la Coral Belles Arts, amb
conjunt instrumental, en el tradicional concert de
Nadal a la basílica catedral del Sant Esperit de
Terrassa.
• Aquest 2009 ha fet 25 anys de la creació de
la Schola Cantorum de Barcelona, que dirigeix
Joan M. Aragonès (1939-42). La formació, en tot
aquests temps, ha realitzat 1.550 actuacions.

Sevilla, una adaptació del Tricicle d’El barber de
Sevilla de Rossini.
• El dia 26, Manel Valdivieso (1977-81) dirigeix
la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC)
dins del cicle El Primer Palau, amb obres de Mozart i Copland.
Desembre
• El dia 5, Manel Valdivieso (1977-81) dirigeix
l’Orquestra Ciutat de Barcelona i Nacional de
Catalunya dins del cicle L’Auditori Educa, amb
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Activitats de la UEM
Trobades 2009:

El total d’assistents d’aquest any 2009 han estat
41 antics escolans.

La primera Trobada d’aquest any 2009 va ser els
dies 28 de febrer i 1 de març i per a la Promoció
del 1950-1970.
Aquest grup s’ha fet seu organitzar una caminada dissabte al matí, i en aquest cas van fer una
passejada des de l’església de Collbató fins a can
Jorba (El Bruc).
El tema d’aquesta Trobada era L’Abat Oliba i
el seu temps, a càrrec de l’antic escolà AnscariManuel Mundó i Marcet (escolà dels anys 19321936).
Després del cant de Vespres, es va anar a la
Cripta en record del pare Abat Cassià, on s’hi va
fer una breu pregària, i després de sopar se’n va
visionar el vídeo. Els d’aquest grup recordaven
molt bé la Trobada de l’any anterior, on el P. Abat
Cassià va compartir l’estada amb ells, i en la peça
que va tocar a l’orgue (Passacaglia, de J.S. Bach)
tothom hi va entendre que era el seu comiat com
a organista.

Sant Nicolau
La festa del Bisbetó, aquest any 2009, es va celebrar el dissabte dia 5 en escaure’s el 6 en diumenge. El Bisbetó va ser l’escolà de Collbató Steen
Knudsen i Esquerda, fill de pare danès i mare
catalana.
Els actes van començar a les 9 del matí a la basílica, amb la missa matinal presidida pel P. Josep
Sanromà. A la tarda, a la sala Puig i Cadafalch del
Museu de Montserrat, hi hagué l’acte de presa de
possessió del Bisbetó. El petit obsequi que li vam
fer els antics escolans com a recordança d’aquell
dia li va ser lliurat pel bisbetó dels 25 anys, en
Xavier Soler i Murià de Martorell.
Diversos

El diumenge al matí hi hagué els actes habituals:
segona part de la conferència; missa conventual;
i a la tarda, després del sobretaula amb assistència del P. Abat, a la sala de la façana hi hagué un
concert amb gralla i piano amb els Grallers Ciutat
de Vic.
Els assistents van ser 20 antics escolans i 15
acompanyants.
Uns dies més tard, concretament el cap de setmana del 14 i 15 de març, hi hagué la trobada dels
més grans. O sigui, de l’any 1924 al 1950. Els actes van ser els mateixos que en la trobada anterior.
Quant als assistents van ser: 21 antics escolans i
19 acompanyants.

El dia 12 de març, a l’església de Sant Felip Neri
de Barcelona, difererents entitats organitzaren un
homenatge al P. Cassià en escaure’s el primer aniversari de la seva mort. Hi va participar la nostra

8

Antics Escolans / Trobades
Coral.
El dia 14 de maig es va inaugurar una placa commemorativa al carrer dels Arcs de Barcelona (foto
de la pàgina anterior), lloc on anys enrere hi havia
el Casal Montserrat, on s’allotjaven diferents entitats, entre elles la nostra: els Antics Escolans de
Montserrat.

L’acte, que en un principi s’havia de fer al carrer,
es va traslladar al Col·legi d’Arquitectes, degut
a una intensa pluja que impossibilitava fer-ho a
l’aire lliure. Hi hagué parlaments de l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, del P. Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, i clogué l’acte la nostra
Coral.

Aplec al Santuari del Miracle

Amb motiu del 550 anys de l’aparició de la Verge Nena, l’Equip de Treball va creure convenient
organitzar un Aplec General a aquest Santuari. Això va ser el dissabte dia 17 d’octubre.
Per començar, a dins l’església, el P. Xavier Poch, superior d’El Miracle, exposà un breu compendi
històric. Després d’una estona de lleure, hi hagué la Missa presidida pel P. Abat Sebastià M. Bardolet i concelebrada pels monjos del santuari. El dinar es va fer a la Casa d’Espiritualitat, i per omplir
la tarda es visità, al Museu Diocesà de Solsona, l’exposició Els miracles del Miracle.
Els assistents del dia van ser 29 antics escolans i 35 acompanyants.
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Crònica de la coral
• Comencem l’any estrenant nou director, que és
en Ricard Rodríguez i Moreso (escolà dels anys
1991-95).
• Iniciem els dies d’assaig d’aquest any el dilluns
dia 12 de gener.
• El dia 12 de març, a l’església de Sant Felip Neri
de Barcelona, assistim a l’acte d’homenatge al P.
Abat Cassià, en el primer aniversari de la seva
mort, cantant tres peces adients a l’acte.
• El dia 14 de maig, organitzat per les entitats del
Casal Montserrat, que en el seu temps era al carrer
dels Arcs de Barcelona, cantem en el descobriment
d’una placa commemorativa. L’acte, que s’havia

de fer al mateix carrer, s’hagué de fer al Col·legi
d’Arquitectes per la gran pluja que va caure. Hi
havia l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i l’abat
de Montserrat, P. Josep Maria Soler.
• El dia 24 d’octubre participem, junt amb altres
corals, en la 3a Trobada de Grups de Cant Gregorià,
celebrada a la basílica de Montserrat. Dirigia tots
els grups de cant gregorià en Joaquim Garrigosa i
Massana, escolà dels anys 1965-69.
• Finalment, a partir del mes de desembre, canviem
el nostre lloc d’assaig. Ara ho fem als locals de la
parròquia de la Bonanova.
El cronista

Estampes A l’esquerra, trobada de la promoció

1978-82 amb motiu dels 20 anys d’entrada a l’Escolania.
A dalt s’hi pot veure el pare Cardona. Sobre aquestes
línies, arrossada a La Riera de Gaià d’un grup d’antics
escolans més veterans, que es reuneix habitualment.

www.anticsescolans.cat
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Fets de la vida
Defuncions:

d’octubre, en Lluís Freixa i Vancells, escolà de
l’any 1935.

• Comencem per una notícia una mica endarrerida, però no l’hem sabut fins ara. A la població
de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), va morir el 17
d’abril de 2008, Antoni del Castillo i Pérez-Dàvila, escolà del 1931-1933. Va ser enterrat a Barcelona.
• A la ciutat de Badalona, hi finava el 24 de febrer de 2009, en Miquel Puig i Lucas, escolà dels anys
1958-1963.
• A la ciutat de Girona, hi moria el
dia 6 de març, en Pere Vidal i Rusiñol, escolà dels anys 1943-1947.
• El dia 9 de març i a la ciutat de
Barcelona, hi finava en Màrius
Martínez i Vidal, escolà dels anys
1941-43.
• A la població de Sant Andreu de
la Barca (Baix Llobregat), hi moria
el dia 2 d’abril en Salvador Serra
i Marcet, escolà dels anys 19331936, germà d’en Lluís Mestres i
Marcet, escolà dels anys 1933-1935.
• El dia 9 d’abril, a la població de Riudoms (Baix
Camp), hi finava en Bonaventura Mestre i Guinart, escolà dels anys 1926-1930.
• A la ciutat de Barcelona, hi moria el dia 22
d’abril, en Jordi Porta i Amat, escolà de l’any
1939.
• El dia 25 d’abril, finava a la ciutat de Rubí (Vallès Occidental), en Pere Burés i Camerino, escolà dels anys 1959-1964.
• El dia 22 d’agost i a la ciutat de Barcelona, hi
finava en Jaume Prats i Sabater, escolà de l’any
1930.
• A la ciutat de Terrassa, hi moria el dia 8

Finalment a la ciutat de Barcelona, hi moria en
Lluís Morera i Cortinas, escolà dels anys 19401943.
--------------------------

• A la ciutat de Barcelona, moria el dia 2 d’abril,
la Rosa, mare de l’Alfred Cañamero i Carreño escolà dels anys 1975-1979.
• El dia 11 de maig a la vila de La Garriga, (Vallès
Oriental), hi moria la Julieta, esposa d’en Martí
Sunyol i Genís, escolà del 1936.
• A la vila de Platja d’Aro (Baix Empordà) hi moria el dia 20 de juliol, la Montserrat, esposa de
l’Antoni Ollé i Marcos.
• El dia 24 de juliol, a Sant Pere de Torelló, hi
moria en Domènec, pare dels antics escolans
Jordi Bardolet i Mayola, escolà del 1968-1972;
Sebastià escolà dels anys 1970-1974; Albert es-
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colà dels anys 1975-1979, i Xavier escolà dels
anys 1980-1984; alhora germà de l’antic escolà
Josep (Sebastià) Bardolet i Pujol, escolà dels anys
1943-1948.
• El dia 10 de setembre a la ciutat de Barcelona,
moria la Mariana, esposa d’en Jaume Melendres i
Rué, escolà dels anys 1917-1924.
• Finalment a la ciutat de Manresa (Bages) hi
finava la Montserrat, mare de l’Emili Flores i
Garcia, escolà dels anys 2004-2008.

i tota la família.
Moltes felicitats.
Naixements:
• El dia 22 de desembre de 2008, naixia a Valls
(Alt Camp) l’Èlia, primer fill d’en Jordi Màndoli
i Bofarull, escolà dels anys 1984-1988, i de Mònica Cartañà i Granados.
• El dia 1 de maig de 2009, naixia l’Arnau, primer fill de Bernat Vivancos i Farràs, escolà dels
anys 1983-1987, i de Susanna Garcia i Vila, residents a Sabadell.
• A la vila de Martorell (Baix Llobregat), hi naixia
el dia 4 d’agost, l’Eric, segon fill d’en Xavier Soler i Murià, escolà dels anys 1984-1988, i d’Eva
Oriol i Canas.
• I a la ciutat de Barcelona, el 25 d’agost, naixia
en Martí, tercer fill d’en Joan Baptista Sans i Gili
(escolà dels anys 1981-1985) i de Núria Berruezo
i Ortiz.

Rebin tots ells i llurs famílies, el nostre més sentit
condol.

La nostra cordial felicitació !!!.
-------------------------En la mort d’en Pere Vidal i Rusiñol

Casaments – Aniversaris:

El dia 6 de març de 2009 es va fer el traspàs
d’aquesta vida terrena al cel d’en Pere Vidal i
Rusiñol.
Va ser un molt bon espòs, va estimar molt la seva
dona i fills, tot ho donava a la família (temps i
somriures), era treballador nat i molt honrat. En
el seu caminar per aquesta terra deixa un estel de
bondat.
Fou un testimoni de Crist tant en les seves creences com portant la creu de la seva malaltia (diàlisi,
problemes pulmonars...). També portava oxigen
les 24 hores del dia i mai no se’l sentia queixar.
En una ocasió vàrem anar a Lourdes i, al tornar,

• El dia 6 de juny, al Cambril de la Basílica de
Montserrat, s’unia en matrimoni, en Francesc
Prat i Moratonas, escolà dels anys 1985-1989,
amb Anna Molins i Raich.
• A Sant Joan de Fàbregues (Rupit – Osona)
l’Alfred Cañamero i Carreño, escolà dels anys
1975-1979, contreia matrimoni amb Gemma Tatay i Ribosa.
• Al Santuari de Montserat, el dia 4 d’octubre, hi
celebraven els 50 anys de matrimoni, en Francesc
Tur i Padró, escolà dels anys 1942-1947, junt
amb la seva esposa Maria Dolors Blanch i Jové,
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li vaig preguntar què li havia demanat a la Verge.
Ell em va contestar “que sàpiga portar bé la mamaltia”. En cap moment em va dir que li havia
demanat curar-se.
Va ser una ànima privilegiada, Déu l’havia escollit ja feia temps. Tenia un profund i gran record
del seu pas per l’Escolania de Montserrat i sempre me n’explicava “històries”.
Que Déu el tingui al seu costat.

-------------------------En la mort d’en Màrius Martínez i Vidal
En Màrius Martínez, el nostre pare, va néixer a
Barcelona el 4 de maig de 1930. Va ingressar a
l’Escolania de Montserrat el dia 25 d’agost de
1941, fugint de les adverses circumstàncies que
patia amb la seva mare vídua i una germana. El
fet de formar part de l’Escolania el marcaria per
sempre. Allà va ser on va conèixer i estimar la
música, va poder estudiar junt amb altres nois que,
amb el temps, esdevindrien amics i companys per
a tota la vida. Va sortir de Montserrat el 13 d’abril
de 1943. L’any 1956 es casà a Montserrrat, ja que
va aconseguir encomanar a la mare tot l’amor que
sentia per aquell lloc. 25 anys més tard també hi
van celebrar les Noces d’Argent.
No va deixar de pertànyer a la Coral dels Antics
Escolans de Monterrat, fins i tot de formar part
de la junta durant força tenmps. La música i la
coral van ser dues passions del pare, fins i tot per
davant de la feina. Les seves filles recordem com
era capaç de deixar-ho tot, excepte la Coral, amb
els seus concerts i els seus viatges.
Va tenir tres filles (va viure la dolorosa mort prematura d’una d’elles) i quatre néts, que, n’estem
segures, eren el seu orgull més gran. La seva vida
va fer un gir radical el dia 15 d’agost de 2002,
quan la mare, la Maria, moria justament el dia
que celebràvem el seu sant. Poc a poc, amb molt
d’esforç i molta pena al cor, va anar superant
aquesta pèrdua i, poc després, es va afegir com
a cantaire a la coral Obrador de Rubí, fet que li
donà una alenada d’aire fresc.
Sempre el recordarem com una persona entregada a les seves passions, amb molt sentit de
l’humor. Els companys i companyes que vàreu
viure bones anècdotes amb ell, segur que recordareu que sempre treia “punta al llapis” de totes
les situacions, que es negava a admetre que es
feia gran i que sempre buscava el jovent per re-

Teresa Portolès,
Vda. Pere Vidal
Sóc l’Esteve Mogas i Draper, escolà de Montserrat
del 1942 al 1947.
Amic d’en Pere
Vidal i Rusiñol.
D’arrels tots dos
de Sant Celoni,
visquérem les mateixes vivències. Vol dir que anàvem respirant el
mateix aire, de sol a sol. En Pere regalimava bondat i simpatia per tot arreu, amb una rialla que el
feia accessible.
Era un company de fiar, en el bon sentit de la
paraula... Sempre donava la mà i tenia la taula parada. Humil i de tracte subtil, sembrava i recollia,
i al desvalgut cercava asil.
Déu el volia amb Ell perquè li feia falta, per això
l’ha cridat. Al cel siguis, Pere. Tots t’implorem,
no ens deixis!
Aquells anys a l’Escolania ens han deixat marcats i ens fan de guia. Els cants, els estudis, de
tort anaven curules. Agraïm als abats coneguts,
comunitat, fidels i Escolania l’exemple rebut.
El nostre missatge per ara i totes les generacions
és: Adéu-siau germans! Fins que Déu ens cridi.
Esteve Mogas i Draper, escolà del 1942 al 1947
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fugiar-se dels seus anys. I amb els dos néts que li
arribaren més tard va descobrir els bons moments
dels infants, va tornar a jugar i va redescborir la
màgia de ser avi.
El pare moria de sobte, el dia 9 de març de 2009,
amb 78 anys, mentre amb la seva néta gran encara
reien.
Pare i mare, Màrius i Maria, sapigueu que us
estimem i us recordarem per sempre, amb tot el
nostre amor. Segur que la Moreneta us acompanya.
Assumpta i Lurdes (filles)

vent a galet amb “la bota”.
Per poder venir a Loreto l’any 1961, la setmana de Pasqua, va fer mans i mànigues per obtenir
festa del treball, i ho va aconseguir.
En podríem explicar moltes més, però l’espai no
ens ho permet.
Com a Antic Escolà, podem dir que va assistir
a la majoria de Trobades per Promocions, i als
Aplecs generals. Realment “sentia” i “vivia”
Montserrat ben endins.
I en els anys que visqué la viduïtat encara es
donà amb més intensitat a les Corals que formava
part.
Que a la Glòria canti eternament les lloances a
la Moreneta.

La redacció d’aquest
Full creu convenient
afegir unes paraules
en la mort d’en Màrius
Martínez. Les filles ja
descriuen la seva pertinença tant com Antic
Escolà i com a cantaire
de la Coral.
En aquest aspecte de la Coral, hem de dir que ja
en el principi, quan els assaigs es feien a la Casa
de Montserrat del carrer dels Arcs, i eren de 10 a
12 de la nit, tot i vivint al Barri del Bon Pastor,
no gaire ben comunicat en aquells temps, amb el
centre de Barcelona, marxava una mica abans de
les 12 per poder agafar el trolebús que el deixava a Sant Andreu, i després, a bon pas, encara hi
tenia un quart d’hora ben bo per arribar a casa
seva. I això també a l’hivern, que en aquell barri
es nota molt el fred per tenir del riu Besòs ben a
prop. Realment era un entusiasta de la Coral!
Més tard, moltíssimes reunions de la Coral es
feien a casa seva per la facilitat de tenir un establiment de restauració, i que a part de l’acollida i
el menjar, generalment sempre s’acabaven a “les
primeres”. Com a fet anecdòtic, el recordem a
l’anada a Arezzo l’any 1958, que visitant la ciutat
va sortir fotografiat en el diari de la població be-

La redacció
-------------------------En la mort d’en Salvador Serra i Marcet
En Salvador Serra i Marcet nasqué el 29 de març
de 1925 a Manresa, i morí el dia 2 d’abril de
2009.
L’any 1932, a l’edat de 7 anys, va entrar a
l’Escolania de Montserrat, on va adquirir coneixements musicals i, el més important, una formació que el marcà al llarg de la seva vida, i de la
que guardaria sempre un bon record. Amb l’esclat
de la guerra civil va haver de tornar a casa i ajudar
els pares en la feina del camp.
Als 15 anys va començar a treballar d’aprenent
en una botiga de comestibles de Manresa. Més
tard es desplaçà a la vila de Torelló, on va treballar d’aprenent de pastisser, ofici que al cap d’un
temps va seguir desenvolupant a la pastisseria de
Montserrat. Allà va conèixer un matrimoni gran
que necessitava un dependent per ajudar-los a
portar La Montserratina, un establiment de queviures de Sant Andreu de la Barca.
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A Sant Andreu va
conèixer la que seria la seva esposa;
es van casar i formaren una gran família de cins fills.
Uns anys més tard
va adquirir el negoci.
A mesura que els
anys passaven i el
poble creixia, calia
adaptar-se a noves
propostes. En Salvador, amb molt d’esforç, no es
quedà enrere, i amb l’ajuda de la família va anar
ampliant el negoci, integrant-se en una cadena de
supermercats.
Paral·lelament a la seva feina, va mostrar-se sempre compromès en la vida social, implicant-se en
el servei al poble i col·laborant també en la parròquia i el Consell Pastoral.
Un cop jubilat va intensificar diferents tasques de
col·laboració en entitats com Càritas Parroquial i
la junta del Casal d’Avis de Caixa Penedès.
A aquells que l’hem conegut i estimat ens agrada
recordar-lo com una persona vital i emprenedora,
amb esperit de servei i il·lusionat per la vida.
Que reposi en la pau de Crist.

Durant molts anys va mantenir un contacte
molt permanent amb Montserrat. Molts estius
passàvem unes setmanes a les cel·les, on ell recordava els temps d’infantesa que hi havia passat
amb els seus companys i amb el seu oncle, el pare
Leandre.
L’omplí d’orgull que el seu fill fes la primera comunió al monestir i li feren la cerimònia d’entrada
a l’Escolania. Per això és escolà d’un dia.
Es casà amb na Maria Molons i Llurba, el 22
d’abril de 1944. D’aquest matrimoni van néixer
tres fills.
De Montserrat va aprendre dues coses: la música
i a ser un bon cristià. Durant molts anys fou director de la Schola Cantorum de Riudoms, a més
d’assajar el grup de Caramelles.
Els últims dies de la seva vida resava a la seva
Moreneta perquè li tingués un lloc reservat al
cel, a prop d’ella
i dels seus amics i
familiars. Així, el
Dijous Sant, dia 9
d’abril, moria als
92 anys.
Al Cel sigui.
Família Mestre
- Molons

Maria Archs i fills. Vda. Salvador Serra
--------------------------

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

En la mort d’en Bonaventura Mestre i Guinart

En la mort d’en Jordi Porta i Amat

En Ventura va néixer a Riudoms (Baix Camp) el
17 de novembre de 1916. Va entrar a l’Escolania
de Montserrat l’any 1926 i en sortí el 1930. Durant aquests anys, tres bons amics es quedaren
al monestir, els germans Camps i en Jesús (el P.
Ireneu).

El 22 d’abril de 2009 ens ha deixat en Jordi, el
meu pare, però també l’espòs i l’amic. I sens dubte puc dir amb orgull que has estat el millor pare,
un bon espòs i gran amic dels teus amics.
Em vas ensenyar el valor de l’amistat, el respecte
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l’Escolania, alguns dels quals també ho van ser
a la Coral. Segur que m’oblido d’alguns noms,
però no puc deixar de citar el Pare Cassià, el germà Odiló Planàs, en Pere Pagès, en Carles Valero,
en Jaume Grau, en Leo Massó, en Màrius Martínez, en Joan Soler o en Nemesi Solà... I d’anys
més tard també vull recordar la seva amistat amb
el P. Sebastià Bardolet i el P. Jordi Castanyer.
Ja he dit que és segur que me n’oblido de molts,
us demano que em perdoneu perquè ell us recordava a tots. No menys important, tot i provenir
d’una altra època, és la gran estima que tenia per
les monges del Monestir de Sant Benet de Montserrat, on per motius de feina hi va fer bastants
viatges com a transportista, i va fer una bona
amistat sobretot amb la germana Anna Maria, la
germana Elisabet i la germana Assumpta.
Es va casar l’any 1952 amb la Francesca Benvingut i van tenir vuit fills. A tots ens va fer estimar
la música i, sobretot, la vida. Era una persona de
caràcter afable, molt treballador, que estimava la
natura. La vida no li va ser gens fàcil i hagué de
superar reptes importants, però mai no va deixar
de lluitar perquè els fills fóssim millors que ell.
L’any 2004, l’inici d’una demència ens va canviar el pare que fins llavors havíem conegut. Tot
i així, aquests darrers anys, en els petits moments
de lucidesa que tenia, sempre estava a punt per
cantar, per perfilar el final d’alguna cançó, fer-ne
la segona veu, per dir-nos t’estimo, per abraçarnos i fer-nos petons, per omplir-nos d’amor, de

i el compromís vers les persones, valors que avui
en dia no són gaire presents en nosaltres, però que
jo no els oblidaré.
Tots et recordarem com una gran persona que
sempre feies somriure amb els teus acudits i les
teves bromes que tant trobarem a faltar.
La mare i jo et diem: a reveure. T’estimo.
Rosa Maria Porta (filla)
-------------------------En la mort d’en Lluís Morera i Cortinas
En Lluís Morera i Cortinas va néixer al barri de
Sant Andreu de Barcelona el 19 d’abril de 1927,
i ens va deixar el 19 d’octubre d’aquest 2009. Va
ser escolà de Montserrat (com ho havien estat
abans els seus cosins Josep i Oriol) de l’agost de
1940 al 1943.
Ell ens recordava sovint la seva estada a
l’Escolania, era una etapa de la seva vida que duia
dintre seu amb molta alegria i que el va marcar
profundament. A nosaltres ens parlava de la música i del cant que va aprendre amb el P. David Pujol, i sovint ens comentava els jocs entremaliats
entre uns quants que es feien dir “els pedestres”.
Crec que eren ell, el germà Carles Solà, en Gabriel (Josep) Relats... i no sé quins altres més.
D’aquells temps li venia la gran estimació
que sentia per tots els seus antics companys de
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vegades fins i tot amb llàgrimes als ulls. L’últim
any, però, la tristesa, el neguit i la malaltia el van
vèncer. Sabíem que lluitava per no marxar, però
el seu cos ja no tenia forces.
Nosaltres no l’oblidarem mai. Ni a ell ni als valors d’amor i respecte dels uns pels altres que ens
va saber transmetre.

va donar vida, amor, estima. Un home juganer,
seductor, amable, tendre, presumit, elegant, esportista, sensible, exigent, ... Una persona que es
va deixar estimar.
Un home que va sacrificar la seva vida, en el
sentit més profund (sacrificium, sacrum facere):
fer sagrats els altres amb l’objectiu d’aconseguir
la comunió amb Déu.
Un home religiós

Anna Maria Morera i Benvingut- Filla

Família Prats i San Román

-------------------------En la mort de Jaume Prats i Sabater

-------------------------En la mort d’en Lluís Freixa i Vancells

Escric aquestes paraules en nom de la meva família per recordar el nostre pare, per portar-lo de
nou a la vida mentre el recordo, el faig present i
el porto al meu costat.
Ja fa mesos que ens va deixar, temps per anar
refent la nostra vida quotidiana, per anar passant
per aquells dies emblemàtics on la seva presència
es feia especial.
Escric en aquesta revista perquè malgrat que ell
va passar poc termps per l’Escolania de Montserrat (del 29 d’abril de 1930 al 24 de maig del mateix any) tenia molt present la seva estada al Monestir. Fins i tot jo pensava que havia passat molt
de temps a Montserrat. En parlava sovint, tenia
tota mena de retalls, fotografies, guardava totes
les revistes i no faltava una cita cada any al Monestir (per l’Aplec General d’Antics Escolans).
Fins i tot, poc abans de morir, vàrem pujar tota la
família un cap de setmana (germanes, dona, fills
i filles, néts i nétes). Jo sé que aquell encontre
era un acomiadament, i que volia fer-lo en aquell
paratge tan especial. Recordo l’empremta que va
ser per ell la seva estança a l’Escolania. Ell tenia
8 anys, es preparava per la seva primera comunió
amb el pare Isidor Fonoll.
Si puc dir alguna cosa de la vida-mort del meu
pare, la definiria com a generosa, d’un home que

El pare i el seu germà gran Oriol van tenir
l’oportunitat de formar part dels escolans de
Montserrat, Va ser en un període curt de temps,
del 28 de juliol al 5 d’agost de l’any 1935. Aparentment una estada breu de temps però que,
sense ell saber-ho, el marcaria fins la fi dels seus
dies.
Fill de Terrassa i de família molt nombrosa, eren
11 germans, el pare des de ben petit va rebre una
educació catòlica i catalanista. Envoltat de les
tradicions de l’època, el pare m’explicava petites
etapes de la seva vida, entre elles, l’orgull d’haver
format part dels escolans de Montserrat. Aquest
vincle satisfeia el desig de l’avi, que sempre havia sentit una gran devoció per l’excel·lent vincle
de catalanitat i catolicisme.
Va formar part d’Acció Catòlica, entitat des de la
qual es van engendrar un munt d’activitats, entre
d’altres el teatre. I és que el paper del pare com a
Jeremies va arribar a esdevenir imprescindible als
Pastorets de Terrassa.
No podem parlar del pare sense mencionar la
seva afició per l’esport. Era un amant de l’hoquei
herba, i la seva actitud activa, el va portar a fundar amb un grup d’amics, l’Atlètic de Terrassa.
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Un dia se’n va anar
sense fer soroll i sense avisar: deia que
estava cansat i que
ja en tenia prou de
donar tombs rambla amunt i rambla
avall, del seu niu
a l’església, i de
l’església cap a casa
altre cop..... perquè
això sí, la seva vocació cristiana el va
acompanyar fins a
l’últim moment.
Així va ser com se’n va anar però entre nosaltres
ha quedat l’exemple d’una manera de fer, d’un
saber estimar les coses de sempre. Entre elles,
Montserrat i els Antics Escolans dels que va formar part durant tota la seva vida i no va deixar
mai d’estar-hi en contacte; la seva fe en Déu el
va mantenir serè i un dia va escriure: “em poso a
la teva presència sense pensar en res especial, ni
sentiments personals, amb una actitud profunda
de disponibilitat, d’abandonament confiat. Deixo
que Tu actuïs en la meva intimitat”.
Desitgem que a hores d’ara ja hagi trobat el seu
camí tan desitjat al costat de Déu.
			

l’empremta de la música.
Professor de música de l’escola Maria Immaculada,
els anys 70, ben aviat va traduir les seves inquietuds
en la proposta i posterior fundació de l’Escola Municipal de Música de Rubí, que va iniciar oficialment
les seves activitats el curs 80-81; l’any 1979 i sota
la seva direcció, s’iniciava l’Obrador Coral de Rubí,
i quatre anys després, el 1983, va començar la seva
activitat la Coral Infantil Siurell. Va ser important la
seva aportació al moviment de Corals Infantils de
Catalunya, incorporat durant un temps a la seva junta
directiva, i el seu treball continuat amb l’Escola de
Pedagogia Musical, del Mètode Ireneu Segarra.
Des del 1968, està vinculat a l’Esbart Dansaire
de Rubí, i el 1988 assumeix la direcció musical de
l’entitat, rebent la batuta del Mestre Josep Rusiñol,
assumint des de llavors tota la tasca musical. Per la
seva implicació esdevé ben aviat una figura cabdal
de l’Esbart, com a músic i com a membre de la Junta Directiva. Professionalment, Pere Burés va ser
coordinador de Catalunya Música fins el 2004. Allà
va aconseguir consolidar el projecte nascut el 1987
d’una ràdio en català, especialitzada en música clàssica i contemporània. Va fer de Catalunya Música
una emissora de qualitat però que servís també per
acostar la música clàssica a un públic més ampli.
Burés havia fet també nombroses col·laboracions
musicals amb diferents esbarts i entitats diverses,
des dels Geganters de Rubí, fins a la música dels
goigs de Sant Pere per a la parròquia, així com treballs d’instrumentació i de còpia informàtica per
a diferents compositors o per al llibre de salms de
l’Abadia de Montserrat.
Crec que a la vida el més important és el que ets com
a persona, per sobre del que tens, el que saps, el que
creus, el que representes.... Del record que tingueu
del Pere que segur que hi ha música, m’agradaria
que us quedeu també amb la persona, amb el bo i el
dolent, el Pere era sobretot una bona persona.

T’estimem pare i avi

-------------------------En la mort de Pere Burés
En Pere Burés i Camerino va néixer a Barcelona l’abril de 1950. Format musicalment i personal
a l’Escolania de Montserrat, a la que continuava
col·laborant des del grup de veus adultes, va incorporar-se novament a la ciutat, integrant-se en les activitats de les entitats a les que va aportar de seguida

Montserrat Ricart i Basté, vídua de Pere Burés
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Amb música ho entendries millor
(Paraules en el comiat de Pere Burés)

primir personalitat pròpia i va donar cabuda en la
seva programació al gran repertori nacional fins
aleshores marginat. Va construir una xarxa de
complicitats que va convertir l’emissora en element de referència per a tota l’activitat musical
del País. Els músics, els compositors i els directors dels grans festivals musicals, van trobar en el
Pere el punt de confluència i suport que els mancava per a la difusió de les seves activitats. La
seva tasca al capdavant de l’emissora, es va veure
recompensada amb els millors índexs d’audiència de
la història.
El Pere, fins el dia de la
seva mort, va ser el Director Musical de l’Esbart
Dansaire de Rubí. Era un
gran entès en música de cobla, els seus coneixements
d’harmonia i contrapunt,
li van permetre rescatar,
arranjar i actualitzar una
bona part del repertori del
gènere. Maniàtic del tempo, com era, hauran de
passar molts anys fins que
algú pugui dirigir una cobla interpretant el Ball de
Gitanes con ho feia ell.
Al marge de la seva dedicació estrictament professional, el Pere va col·laborar amb quantes persones i entitats li van demanar. El seu estudi al
carrer Sant Magí esdevenia factoria musical al
servei de tothom que volgués musicar una faceta
de la vida.
El Pere s’enduu d’aquest món, el reconeixement,
l’afecte, molt d’amor, un sac de llàgrimes a vessar, i en un plec de la seva mortalla una senyera i
un diapasó. Ha mort el Músic del Poble.
					
Miquel Miralles i Fenoll, periodista

Quan a la nostra ciutat quasi tot estava per fer
i l’ensenyament musical romania encallat en la
mediocritat i l’oblit, va sorgir una voluntat i una
batuta que amb esforç i mestratge recuperà per al
poble el goig per a la música. Era el Pere Burés.
Musicalment era fill de Montserrat i la seva estada a l’Escolania el va marcar tota la seva vida. La
Muntanya Sagrada va ser
per a ell un punt de referència musical, ètic i espiritual.
Allà va adquirir una sòlida
formació musical i un compromís cívic: un poble que
no canta les seves cançons
és un poble erm. Des de
l’Obrador Coral va construir una alternativa coral
popular que combinava
el seu repertori de música
tradicional amb els grans
clàssics i que, afortunadament, ha tingut continuïtat
generacional.
El Pere va ser, segurament, una de les persones
que més bé va entendre i
assimilar el mètode de pedagogia musical del
Pare Ireneu Segarra. Amb aquests coneixements
va iniciar una aventura decisiva en el posterior
desenvolupament de l’ensenyament musical a la
nostra ciutat fundant i dirigint la primera Escola
Municipal de Música.
L’any 1990 va rebre l’encàrrec, per part de la
direcció de les emissores de la Generalitat de
Catalunya, de dirigir el canal clàssic Catalunya
Música de recent creació i que, fins aleshores, era
una mala còpia de les emissores de música clàssica europees. Ell, durant catorze anys, li va im-
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Des de llavors hem compartit neguits i celebracions. Per la feina, per la família, per les festes
i els àpats plegats; quantes cançons dedicades
a tota la gent de la colla. O per entitats i activitats rubinenques: pels goigs de Sant Pere, pels
gegants, per Rubifolk. Quanta música, quanta
il·lusió, quanta força.
Has estat amic de tots, has tingut casa teva
oberta a tots i en tot moment. Ara ens hem
d’acomiadar i ens sembla que és massa d’hora,
però el teu temps s’ha acabat i ens toca acceptar la teva absència.
Pere, ens continuarem trobant tota la colla i
amb els teus, ens adonarem que tu no hi ets,
però recordarem la teva estada entre nosaltres.
Creurem fermament que el fil no s’ha trencat,
que no has d’estar fora dels nostres pensaments
només perquè ara ets fora de la nostra vida.
I convindrem plegats que no ets pas lluny. Només que segueixes treballant a l’ordinador de
dalt.
Adéu, amic Pere, en nom de tots.

Des de l’Esbart de Rubí
(Paraules en el comiat de Pere Burés)

La vida ens ha fet companys de moltes coses,
des de que ens van aplegar a les colònies al
Padrós, les teves primeres classes a Maria Immaculada, i les primeres col·laboracions amb
l’Esbart. Ben jove, venint de Montserrat i amb
anhels i els somnis d’aquell 14,40, allà al Casal. Aviat vas esdevenir el nostre poeta, amb la
guitarra a la mà, interpretant les cançons que
ens feien vibrar. Eren temps de cançons i d’utopies. Com aquell capvespre, a les escales del
Santuari de Núria, escoltant i vivint el bandoler, les “Paraules d’amor” i “l’Avi Siset”.
Després ens vas anar portant cap a la música
amb majúscula, amb l’Obrador Coral de Rubí;
amb l’Escola de Música tot treballant en cursos i trobades de l’Escola de Pedagogia, i en
el mètode del teu estimat i admirat P. Ireneu;
en les recerques del Sac de Danses; amb les
Corals Infantils de Catalunya; en la direcció
de l’Esbart de Rubí i com a company de Junta,
al costat de la teva tasca professional des de
Catalunya Música.

Isidre Rubio
President de l’Esbart Dansaire de Rubí

LA PRIMERA ACTA

La constitució de
la Unió va fer-se a
Barcelona sota la
presidència de l’abat
Antoni M. Marcet
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Les dues imatges que teniu al
costat corresponen a l’acta de
la junta general celebrada el
15 d’abril de 1913 en què es
constituïa la Unió d’Escolans
de Motserrat, origen de l’actual
associació dels Antics Escolans
de Montserrat. És el document,
doncs, que simbolitza els 100
anys d’història de la nostra entitat, que celebrarem el proper
2013. Per anar-hi pensant, perquè s’haurà de celebrar
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Crònica de l’Escolania
Extracte del Butlletí del Santuari · Lluís M. Miralvés | Imatges: revista de l’Escolania
Jornada de Portes Obertes
El dissabte dia 7 de març tingué lloc la Jornada de
portes obertes, dedicada a les famílies que puguin
estar interessades a portar un fill a l’Escolania. Els
visitants van fer un recorregut per les instal·lacions
de
l’Escolania
acompanyats
pels
mateixos
escolans,
que
van fer de guies.
Després
se’ls
va explicar el
funcionament del
centre, com s’hi
estructuren els
estudis, el procés
de selecció que
han de passar
abans de serhi admesos i
les
sortides
professionals
en
el
camp
de la música.
Finalment
van
assistir al cant
de la Salve i
el Virolai a la
Basílica
que,
amb motiu de la
Jornada, es va veure enriquit amb la interpretació
d’algunes peces instrumentals i un motet per part
dels escolans.

monjos i antics escolans, va enregistrar, al llarg
de diversos dies del mes de març, un CD amb els
divuit responsoris de Setmana Santa del P. Narcís
Casanovas (1747-1799). Per a l’acompanyament
es va fer servir un orgue positiu, un violoncel i
un contrabaix.
La direcció va
anar a càrrec de
Bernat Vivancos.
Va sortir editat a
finals d’any amb
el títol Officium
Hebdomadæ
Sanctæ.
Concerts
A final d’abril,
l’Escolania va
fer dos concerts:
el dia 29 a
l’Auditori i Palau
de Congressos
de Castelló de
la Plana, i el dia
30 a la Basílica
de Sant Jaume,
d’Algemesí
(València). Tots
dos tingueren el
mateix programa:
Sis responsoris
de Setmana Santa del P. Narcís Casanovas (17471799), i cants de Pasqua i Resurrecció de H.
Purcell, J. Cererols, J. S. Bach, F. Mendelssohn,
C. Franck. La direcció anà a càrrec d’Eduard Vila;
i l’acompanyament a l’orgue, de Vicenç Prunés.
Al maig, l’Escolania va fer tres concerts: el

Disc del pare Casanovas
L’Escolania i la Capella de Música, formada per

21

Antics Escolans / Crònica de l’Escolania
Magnificat amb la música que ell va compondre.
El 28 de març hi hagué la trobada presencial
del Projecte Telemàtic de l’Escolania. Aquesta
activitat consisteix en el fet que cada un dels
escolans de secundària manté contacte per
internet, des de principi de curs, amb una escola
determinada; aquest dia es troben totes les escoles

dia 10 al Santuari del Miracle, amb motiu dels
550 anys de l’aparició de la Mare de Déu, el
dia 15 a la Catedral de Tortosa, a benefici de la
Confraria de la Mare de Déu de la Cinta, i el dia
29 al Teatre Principal de Sabadell; aquest últim
estava organitzat per Joventuts Musicals de
Sabadell. Tots tres concerts oferiren un mateix
programa amb obres de Mestres de l’Escolania
i d’altres autors, entre els quals destacava Fèlix
Mendelssohn pel fet de celebrar-se’n enguany
els 200 anys del naixement. La direcció anava a
càrrec d’en Bernat Vivancos, i l’acompanyament
al piano, de Vicenç Prunés.
El dia 12 de juny, l’Escolania i la Capella de
Música van fer un concert a l’Església de Sant
Genís, de Torroella de Montgrí.
L’agenda de concerts de l’Escolania va continuar
al novembre, amb dues actuacions al País
Basc: el dia 13 de novembre a l’Auditori del
Kursaal, de Donostia, i el dia 14 a la Basílica
d’Arantzazu. En els dos concerts hi participaven
les escolanies de Montserrat, dels cors Easo del
País Basc i del monestir de l’Escorial. Cada un
dels cors va interpretar un repertori propi per
separat, i finalment van cantar diverses peces
conjuntament.
El dia 27 de novembre, l’Escolania va oferir un
concert a la Parròquia de la Santíssima Trinitat,
de Sabadell, amb un repertori de peces d’Advent
i Nadal de diferents autors, sota la direcció de
Bernat Vivancos i amb l’acompanyament a
l’orgue de Mercè Sanchís.
El 18 de desembre, l’Escolania va fer un altre
concert a l’església de Sant Esteve, d’Olot,
amb el mateix programa que en el del dia 27 de
novembre, a Sabadell.

Concert a la basílica d’Arantzatzu, al País Basc

a Montserrat, i cada escolà es fa càrrec del grup
amb qui ha mantingut contacte. Organitzats en
diferents grups van visitar l’Escolania i van tenir
diverses activitats a les places. A la tarda van fer
un acte de pregària tots junts a la Basílica, on els
escolans van cantar. Aquest és el desè any que es
realitza el Projecte Telemàtic, i enguany hi han
participat unes 1.300 persones, entre alumnes i
professors.
El diumenge 19 d’abril es va celebrar la Festa
dels Cosins. Tots els convidats van assistir a la
Missa Conventual, i després hi hagué jocs i
diferents activitats lúdiques.
El dia 28 l’escriptor Miquel Desclot va fer un
taller literari a l’Escolania.
El diumenge dia 24 de maig va ser a Montserrat
l’escolania del santuari de Lluc (Mallorca),
anomenats popularment els Blauets, pel color

Altres activitats
El 18 de març es van complir 100 anys de la mort
del P. Manuel Guzmán (1846-1909), mestre de
l’Escolania. Al final de Vespres es va cantar el
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blau de la sotana. Van ser a la Missa Conventual,
van visitar l’edifici de l’Escolania i van tenir
contacte amb els nostres escolans.
El 21 de juny, els escolans van fer el concert
d’orquestra de final de curs, a la sala de la façana
del Monestir, obert a les seves famílies i a la
Comunitat.
El 26 de juny, els escolans de l’últim curs que
han acabat l’estada a l’Escolania, van marxar de
viatge amb el G. Sergi d’Assís Gelpí, al monestir
d’Ealing (Anglaterra), per a fer una visita
d’intercanvi amb l’escola d’aquell monestir.
El 19 d’agost van arribar els escolans, després de
les vacances d’estiu, i des del dia 20 canten a la
Basílica segons l’horari habitual.
De cara al pròxim curs s’ha reformat l’equip de

escolans de 5è de primària, que són els següents:
Eduard Delgado i Pifarré, de Torrefarrera; Jordà
Humet i Serentill, de les Planes d’Hostoles; 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 Puig i Surroca, de
Torroella de Montgrí; Martí Senserrich i Primé,
de Cambrils.

directors i organistes de l’Escolania, que queda
de la següent manera: Bernat Vivancos, director
titular; Llorenç Castelló, director assistent; i com
a organistes Vicenç Prunés i Mercè Sanchís.

Festa de Sant Nicolau
El 5 de desembre es va celebrar la festa de sant
Nicolau, anticipant-la un dia, ja que aquest any el
dia 6 queia en diumenge. Al matí es va celebrar
la Missa a la Basílica, presidida pel P. Josep M.
Sanromà. A la tarda, a la sala Puig i Cadafalch,
es va representar la Llegenda de Sant Nicolau,
presidida pel Bisbetó Steen Knudsen, i actuant de

Concurs Ireneu Segarra
Va atorgar-se el premi d’aquest concurs de
composició musical, convocat per l’Escolania
de Montserrat, en col·laboració amb la Fundació
Abadia de Montserrat 2025, i amb el suport de
l’Obra Social Caixa de Catalunya. El
guanyador ha estat el jove de 24 anys
Yair Klartag, de Tel Aviv (Israel).
La dotació econòmica del premi és
de 15.000 €. El jurat estava format
per Bernat Vivancos, que ha actuat
de president, José Río-Pareja, Guy
Reibel, Antoni Ros Marbà i Javier
Bustos, tots ells compositors, i el
G. Manel Gasch, que ha actuat de
secretari. Totes les composicions
que es presentaven al concurs havien
de ser sobre el text de la Salve
Regina, i han estat cent dotze obres
corresponents a compositors de
trenta-tres països diferents.

Entrada dels nous escolans
El diumenge dia 23 d’agost, abans de la Missa
Conventual, hi hagué l’entrada i vestició dels nous
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Vicari en Pau-Joan Pratsobreroca, i de Secretari en
Niels Knudsen. Tot seguit, els escolans van oferir
un concert de peces instrumentals, i al vespre es
va fer el sopar de festa per a tota l’Escolania i els
seus pares i formadors, al restaurant del Mirador
dels Apòstols.

l’ordenació i catalogació de l’Arxiu de Música
de Montserrat, sota la coordinació de la Fundació
Abadia de Montserrat 2025.
Es tracta d’un projecte cultural i artístic de gran
relleu que permet aflorar i posar al dia un fons
musical important, vinculat a la llarga tradició de
Montserrat en aquest camp.
L’Arxiu de Música de Montserrat,
fruit de la secular tradició i vocació de
Montserrat, de la seva Escolania i dels
seus mestres, acull un fons de manuscrits
musicals importants. Malgrat que l’arxiu
antic es va perdre per l’incendi del
monestir el 1811, amb la restauració
de l’Escolania el 1818 va començar la
recuperació de l’arxiu, fins i tot d’una part
de l’antic, amb obres dels mestres Josep
Martí, Benet Julià, Anselm Viola i Narcís
Casanoves. Des de la darrera restauració
de l’Escolania de Montserrat l’any 1851
fins a l’actualitat, s’hi ha recollit l’obra
dels mestres de l’Escolania: Manuel
Guzmán, Àngel Rodamilans, David Pujol,
Anselm Ferrer, Ireneu Segarra i d’altres músics
vinculats a Montserrat, com Pau Casals, Peter
Eben, Francesc Civil, etc.

Arxiu de Música de Montserrat
Gràcies a la col·laboració de l’Obra Social i
Cultural de Caixa Terrassa s’ha posat en marxa

Els nous antics escolans
El 24 de juny van acabar la seva estada a
l’Escolania els escolans:
Martí Doñate i Soley, de Caldes de Montbui.
Xavier Gil i Batet, d’Olesa de Montserrat.
Francesc Lluís i Salvadó, de Tàrrega.
Ferran Mitjans i Campmany, de Sant Andreu de
la Barca.
Llorenç Niclós i Llorca, d’Algemesí.
Ricard Pallejà i Rubiès, de Tiana.

Josep-Oriol Pi Rigola, d’Esplugues de Llobregat.
Pol Pujol i Salas, de Sant Vicenç dels Horts.
Jordi Sans i Sugrañes, de Reus.
David Trias i Soler, de Navàs.
Arnau Roig i Rendé, de l’Espluga de Francolí.
Rebin tots ells la nostra més cordial benvinguda
com a antics escolans.
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Extracte del Butlletí del Santuari · Lluís M. Miralvés
Escribà, de Barcelona.
L’Abadia de Montserrat i Caixa
Penedès, amb el suport del Departament
d’Educació de la Generalitat, han ideat
un projecte pedagògic per a alumnes
d’Educació Primària, per tal que
coneguin la construcció del nou orgue
de Montserrat. Es tracta d’un material
format per fitxes, jocs, fotografies i
vídeos de la construcció de l’orgue,
i que es pot complementar amb una
visita a Montserrat per veure l’orgue
in situ.
El mes de desembre van finalitzar els
treballs de construcció de l’orgue, i va començar
el procés d’harmonització dels tubs, que tindria
diverses etapes i s’allargaria fins a principi del
mes de març de 2010.

Orgue de la Basílica
El dia 2 de gener comença el desmuntatge total
de l’orgue de la Basílica. Ara, doncs, tot es fa
amb l’acompanyament de l’orgue de l’Escolania,
instal·lat al presbiteri, i que servirà fins a la
inauguració el nou.
El 19 de gener es van començar les obres en el
lloc on es muntarà l’orgue nou. Per aquest motiu,
fins a final de maig aproximadament hi ha una
gran bastida per construir la plataforma on hi
haurà la consola i el cos de cadireta de l’orgue.
Com a detall simpàtic, a El Corte Inglés de la
plaça Catalunya, de Barcelona, es va exposar,
des de final de març fins al 14 d’abril, una
monumental mona de Pasqua que era una maqueta
de xocolata de l’orgue que hi haurà a Montserrat.
La mona feia 2’20 metres d’alçada i pesava 100
kg. L’Obra Social de Caixa Penedès va regalar la
mona als infants de l’Hospital Sant Joan de Déu,
d’Esplugues de Llobregat. L’artista que va fer
aquesta obra d’art de xocolata ha estat el pastisser

Exposició del Museu Bíblic a Andorra
El fons del Museu Bíblic de Montserrat ha estat
exposat al Museu del Tabac, de Sant Julià de Lòria
(Andorra), des del 29 de gener fins al 26 d’abril
d’aquest any 2009. La mostra, que portava per
títol Viatge a l’Orient Bíblic, ha estat patrocinada
per la Fundació Julià Reig, i exhibia 148 peces
de materials arqueològics que corresponen a
les grans cultures de Mesopotàmia, Egipte i
Palestina, origen de la civilització occidental,
que revelen el context geogràfic, cronològic i
humà de la formació del poble d’Israel, que ha
donat origen a la Bíblia. L’exposició ha estat
comissariada pel P. Pius Tragan, director del
Scriptorium Biblicum et Orientale de l’Abadia de
Montserrat. El Museu Bíblic de Montserrat fou
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creat pel P. Bonaventura Ubach (1874-1960) amb
peces adquirides durant el primer quart del segle
XX en cadascun dels països de l’Orient Bíblic,
amb la finalitat de fer comprendre amb precisió el
context en què va néixer el llibre per excel·lència:
la Bíblia. Ara ha estat la primera vegada que
aquest material ha sortit de Montserrat per a ser
exposat temporalment en un altre museu.
Museu de Montserrat
El dia 25 de març, a la Sala Daura del Museu
de Montserrat, es va inaugurar una exposició
del pintor, dibuixant i gravador Josep Obiols
(Barcelona, 1894-1967). Aquest artista, un dels
representants més emblemàtics del noucentisme,
va realitzar una obra important a Montserrat
entre els anys 1944 i 1951, fent les pintures de la
Sagristia Nova, el Cambril de la Mare de Déu, el
Refetor del Monestir i la Sala de l’Abat Aureli;
per això, l’exposició porta per títol Josep Obiols,
pintor de Montserrat. El públic pot contemplar
un centenar d’obres, entre dibuixos, maquetes i
grans fotografies. L’exposició, comissariada pel
P. Josep de C. Laplana, director del Museu, es
podrà visitar fins al 25 d’octubre de 2009.
600 anys de l’Abadia de Montserrat
El dia 10 de març es van complir 600 anys de la
constitució del Monestir de Montserrat en Abadia,
i de la independència respecte del monestir de
Ripoll, que fou el cenobi fundador, l’any 1025.
El títol d’Abadia li fou donat pel papa Benet
XIII, l’anomenat Papa Lluna, amb seu a Avinyó,
durant el cisma d’Occident. Acabat el cisma, el
papa legítim Martí V, l’any 1418, va ratificar
l’abadiat montserratí. El primer abat fou el P.
Marc de Vilalba (1409-1439). Com que el 10 de
març d’aquest any ha estat un dia entre setmana,
la celebració s’ha traslladat al diumenge anterior,
dia 8, per donar-li més solemnitat, i el P. Abat ha
presidit la Missa Conventual.

50 anys de la consagració de l’Altar Major
El dia 23 d’abril, coincidint amb la festivitat
de sant Jordi, s’han complert 50 anys de la
consagració de l’Altar Major de la Basílica. L’any
1959 l’Altar Major fou consagrat pel Cardenal
Eugeni Tisserant, per condescendència del Papa
Joan XXIII, i així, aquest bloc de pedra de la
muntanya esdevenia símbol de Crist i del cristià,
ja que l’altar és l’ara del sacrifici en el temple del
Senyor, el lloc on Jesucrist fa la seva donació al
Pare a favor de la humanitat.
Enguany, per commemorar el cinquantè aniversari,
la Missa Conventual ha estat presidida pel P. Abat,
i s’han repartit unes estampes de recordatori amb
un text llatí que hi ha inscrit al mateix altar: Super
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hanc petram Mariæ Nascenti sacram ædificabo
ecclesiam meam Montserratensem (sobre aquesta
pedra dedicada a la Nativitat de Maria edificaré la
meva església de Montserrat).

curset en què s’estudia principalment la teoria i la
pràctica de l’acompanyament, el coneixement de
l’orgue i la literatura organística. Hi hagué també
una conferència de l’arquebisbe de Tarragona,
Jaume Pujol, sobre la funció de l’organista en la
litúrgia. També es va fer una visita a l’orgue de
la parròquia d’Olesa de Montserrat, inaugurat fa
poc més d’un any. El total de participants fou de
43. La coordinació general va anar a càrrec del G.

L’Hostal Abat Cisneros compleix 50 anys
L’Hostal Abat Cisneros celebra enguany els 50
anys de la seva inauguració. El 4 de setembre
de 1958, el P. Abat Aureli M. Escarré va presidir
l’acte inaugural. Això no obstant,
no es va obrir al públic fins
l’abril del 1959. La construcció
de l’Hostal va ocupar una part de
l’antic edifici de cel·les de Sant
Ildefons, mentre que el restaurant
es va instal·lar a la planta baixa
de l’edifici del Venerable. Es va
procurar que tingués la dignitat
de la importància turística de
Montserrat i que quedés, al
mateix temps, immers en el seu
ambient religiós. En l’actualitat
l’Hostal és un establiment de tres
estrelles al servei dels visitants
de Montserrat.
Per commemorar aquests 50
anys s’ha fet una exposició que porta per títol 50
anys d’Hostal Abat Cisneros, i que es pot visitar
des del 15 de juny fins al 22 de desembre d’aquest
any 2009. L’exposició s’ha instal·lat al Saló Sant
Jordi del mateix Hostal, i està estructurada en tres
àmbits: el naixement de l’Hostal Abat Cisneros,
els 50 anys d’atenció al visitant i al pelegrí, i
l’apartat de 50 anys d’actes. També s’hi pot veure
un audiovisual, en què vuit xefs de reconegut
prestigi elaboren vuit dels primers plats que es
van servir en el restaurant al voltant dels anys
seixanta.

Ramon Oranias. La realització del curset compta
amb el patrocini de la Conferència Episcopal
Tarraconense, la Comissió Interdiocesana de
Litúrgia i el Monestir de Montserrat.
La Bíblia, al mòbil
La Biblioteca de Montserrat ofereix gratuïtament
la possibilitat de baixar la versió digital de La
Bíblia de Montserrat per a dispositius mòbils.
La descàrrega d’aquest document es pot realitzar
a través de la pàgina web de la Biblioteca del
Monestir; prèviament cal tenir instal·lat el
software ISILO. La Bíblia de Montserrat on-line
és un dels textos més consultats a les biblioteques
virtuals Joan Lluís Vives i Miguel de Cervantes,

Curset per a Organistes d’Església
Des del dia 24 fins al 29 d’agost tingué lloc aquest
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i es converteix en el primer document del fons
de la Biblioteca de Montserrat que s’adapta per
poder ser llegit en dispositius mòbils.

de poc d’haver deixat l’Escolania va tornar al
Monestir amb el desig de ser monjo, i durant la
seva vida monàstica ha treballat intensament com
a organista i compositor de cants litúrgics. El P.
Cebrià és Doctor en Teologia Dogmàtica i expert
en literatura cristiana
antiga, i es dedica
principalment a la
docència, a la publicació
de diverses obres sobre
els primers segles de la
vida dels cristians i a la
predicació d’exercicis
espirituals i recessos.
• El dia 7 de setembre
tingué lloc la cerimònia
d’inici del noviciat
del G. Josep Forés,
nascut a Sant Fost
de
Campsentelles.
Portava gairebé un any
en el Monestir com a
postulant, i en començar
l’etapa del noviciat ha
pres el nom monàstic de
Josep-Antoni.
• El diumenge dia 4
d’octubre, el P. Joan M.
Recasens va presidir la Missa Conventual, en
la celebració dels 50 anys de sacerdoci. Al llarg
d’aquests 50 anys, el P. Joan M. no solament ha
format part de la Comunitat de Montserrat, sinó
que també ha estat destinat, en períodes llargs, a
les comunitats del Miracle i de Cuixà, i al Col·legi
de Sant Anselm de Roma.
• El dia 31 d’octubre, el G. Martí Sas va celebrar
els 50 anys de la seva professió monàstica. La
Missa Conventual fou presidida pel P. Abat,
i el G. Martí va renovar els vots monàstics
davant la Comunitat i els familiars i amics que
l’acompanyaven.

Vida interna del Monestir
• El dia 1 de gener, cap
a ¼ de 8 del matí, va
morir el P. Alcuí Serras,
a l’edat de 84 anys. Feia
61 anys que era monjo
i 57 que havia estat
ordenat prevere. Al llarg
dels anys se li confiaren
diverses responsabilitats
a Montserrat i al
Miracle.
• El dia 22 de març,
Diumenge
IV
de
Quaresma, començàvem
la Missa cantant Alegreuvos amb Jerusalem,
feu festa tots els qui
l’estimeu. A l’alegria
per la proximitat de la
Pasqua s’hi unia el goig
dels 25 anys de professió
monàstica del P. JosepEnric Parellada, molt
conegut entre els pelegrins i els responsables de
romeries, perquè durant bastants anys ha estat el
Rector del Santuari.
• El dia 30 de juny, va morir el P. Garsias de
Cisneros M. Colombàs i Llull, a l’edat de 88
anys; portava 64 anys de vida monàstica i 60 de
sacerdoci.
• El dia 6 d’agost, festa de la Transfiguració del
Senyor, el P. Gregori Estrada i el P. Cebrià Pifarré
varen celebrar els 75 i 50 anys respectivament
de professió monàstica. El P. Gregori tingué els
primers contactes amb el Monestir en la seva
infantesa essent escolà de Montserrat. Al cap
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