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Presentació

Diumenge
 21 d’abril
de 2013,
Aplec del

 Centenari dels
 Antics Escolans 

Els Antics Escolans de Montserrat ja estem en 
el compte enrere cap al Centenari de la funda-
ció de la nostra entitat, com a Unió d’Escolans 
de Montserrat, que arriba l’any que ve, el 
2013. I ja tenim data: el 21 d’abril. Comen-
cem a tenir perfilat un complet programa 
d’actes que inclou, entre altres coses, un gran 
concert a la Basílica, únic i irrepetible, amb 
la col·laboració d’actuals i antics escolans. 
N’estareu informats i ja hi sou convidats!
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NOTA
Aquest butlletí de 2011 
complementa l’edició espe-
cial i monogràfica que va 
aparèixer fa uns mesos en 
homenatge a Leo Massó, el 
germà Odiló i el pare Odiló, 
desapareguts aquell any.
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GENER

• El dia 4, Manel Valdivieso (1977-81) dirigeix 
un concert dels alevins de la Jove Orquestra Na-
cional de Catalunya (JONC) al Teatre Auditori de 
Salou, amb obres de Mozart i Dvorák.
• El dia 7, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix 
l’Orfeón Maonés en un concert a Maó
• El dia 9, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix el 
Cor de Cambra del Palau de la Música, amb Jordi 
Armengol (1987-91) al piano, en el concert titulat 
De l’Òpera al Musical, amb obres des de Mozart 
fins a Lloyd Weber i Guinovart.
• El dia 9, Manel Valdivieso (1977-81) i Germán 
de la Riva (1988-92) participen en una producció 
operística infantil a Granollers, Brundibar, dirigi-
da per l’actor Quim Lecina.
• El dia 10, amb motiu de la festa de Reis, Llorenç 
Castelló (1986-90) participa com a director en el 
concert que diferents corals ofereixen a l’església 
de la Santíssima Trinitat de Sabadell.
• El dia 10, Josep Pons (1967-71) dirigeix a 
L’Auditori de Barcelona l’Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) en 
un programa amb obres de Bartók i Brahms.
• El dia 16, Jordi Casas (1957-58) dirigeix el Cor 
de Cambra del Palau en un concert a L’Auditori, 
amb els Valsos Amorosos de Brahms. Els acom-
panyen Josep Surinyac i Jordi Armengol (1987-
91) al piano.
• El dia 16, el conjunt Antistiana Màskili, que di-
rigeix Joan Ferré (1958-64), actua a la festa major 
d’hivern a la Bisbal del Penedès.
• El dia 16, Francesc d’Assís Pagès (1978-82) di-
rigeix diverses formacions en una nit d’espirituals 
negres a la basílica de Santa Maria de Vilafranca 
del Penedès. També hi intervenen Llorenç Caste-
lló (1986-90), com a director de l’Orfeó de Saba-

dell, i Jordi Boltes (1976-80), com a director de 
L’Obrador de Rubí. El mateix concert es repetiria 
el 7 de març al teatre La Faràndula de Sabadell. 
Més tard, el 30 d’octubre, també es farà al teatre 
Zorrilla de Badalona.
• Albert Casals i Parés (1990-94) participa en la 
interpretació del Magnificat de Bach al Palau de 
la Música Catalana.

• El dia 23, el pianista Xavier Pardo (1984-88) 
participa amb el Cor Infantil de l’Orfeó Català en 
l’espectacle “Contes cantats”, al Palau de la Mú-
sica Catalana.
• El dia 28, Jordi Casas (1957-58) dirigeix un 
concert dedicat a Mozart al Palau de la Música 
amb el Cor de Cambra del Palau i l’Orquestra Na-
cional Clàssica d’Andorra.
• El dia 28, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix el 
Cor i Orquestra de Cambra del Conservatori del 
Liceu, al Conservatori del Liceu, en un concert 
amb obres de Bach i Mendelssohn.
• El dia 29, Francesc d’Assís Pagès (1978-82) 

L’activitat dels antics escolans
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acompanya al piano l’actuació de la soprano He-
lena Greandia en l’entrega dels premis Catalunya 
de Comunicació i Relacions Públiques, a Barce-
lona.
• Entre gener i febrer, el tenor Roger Padullés 
(1985-89) va participar ens els assajos i 12 re-
presentacions de Werther, de Jules Massenet, a 
l’Stadstheater de Koblenz, a 
Alemanya, en el paper de Wer-
ther. Van fer-se’n quatre repre-
sentacions més a l’abril.

FEBRER
• El dia 2, Salvador Mas (1959-
65) dirigeix l’Orquesta Ciudad 
de Granada, l’Orfeó Català i el 
Coro de la Orquesta Ciudad de 
Granada en el concert de Les 
estacions, de Haydn.
• El dia 8, el tenor Francesc Ga-
rrigosa (1973-77) participa com 
a solista en la interpretació de la 
Novena Simfonia de Beethoven, 
a càrrec dels cors de l’Orfeó Ca-
talà i en agraïment al suport rebut 
davant l’escàndol del Cas Millet.
• El dia 10, la Capella de Música de Montserrat 
amb acompanyament a l’orgue de Vicenç Prunés 
(1971-75) actua dins del cicle de l’Orgue de la 
Catedral que dirigeix Benet Camps (1961-67) i 
ofereix un concert de l’església dels Dolors de 
Vic amb obres de Rafael Subirachs (1958-61), 
entre d’altres. 
• El dia 10, el baríton Josep-Ramon Olivé (1998-
2002) va actuar a l’Ateneu Barcelonès en el con-
cert de presentació de l’Associació Joan Manén 
(1883-1971), interpretant obres d’aquest compo-
sitor.
• El dia 10, Francesc Prat (1985-89) dirigeix el 
grup Liceu XXI amb obres de Schönberg, Toldrà 
i Mahler.

• També el dia 10, el graller Josep Sentmartí 
(1970-74) ofereix un concert per a gralla i piano 
al teatre Atlàntida de Vic.
• El dia 18, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix 
el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada a 
l’Auditorio Manuel de Falla, d’aquesta ciutat, en 
un concert dedicat a la família Bach.

MARÇ

• El dia 5, el tenor Roger Padullés (1985-89) actua 
com a Chevalier de la Force en els Dialogues des 
Carmelites, de Poulenc, en un concert al Palau de 
la Música de València. Dies més tard, actua com a 
solista en la Novena Simfonia de Beethoven de la 
Fundació March de Madrid, transmesa en directe 
per RNE2.
• El dia 11, el pianista Miquel Villalba (1978-82) 
actua al Teatre Auditori de Granollers amb el vio-
linista Marc Oliu, amb un programa amb obres de 
Ravel, Janacek i Grau.
• El dia 13, The Black Birds, del que formen part 
Francesc d’Assís Pagès (1978-82) i Jordi Bol-
tes (1976-80) ofereixen a Barcelona un concert 

 La formació Antistiana Màskili
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d’espirituals negres.
• També el dia 13, l’organista Joan Casals (1954-
58) participa en el Concert de Quaresma al mo-
nestir de Sant Pere de les Puel·les, de Barcelona.
• El dia 19, Marc Armengol (1977-81) ofereix un 
concert amb Gennady Dzubenko de piano i violí 
a la Nau Ivanow, a Barcelona.
• El dies 5, 6, 12 i 13 es representa a l’Auditori 
de Barcelona l’espectacle Wimoweh, per a nens 
i nenes a partir de 2 anys, sota la codirecció ar-
tística de Francesc d’Assís Pagès (1978-82) i la 
participació d’altres antics escolans.
• Els dies 17 i 19, el tenor Roger Padullés (1985-
89) participa com a solista al Requiem de Mozart 
amb la Nord Nederlandse Orchest a Groningen 
(Holanda). 
• El dia 25, el tenor Lluís Vilamajó (1976-80) ac-
tia com a solista en les Vespres de Sant Jordi del 
compositor Joan Pau Pujol a la basílica de San-
ta Maria del Mar, de Barcelona, amb La Capella 
Reial i Hespèrion XXI dirigits per Jordi Savall.
• El dia 26, el grup Antistiana Màskili ofereix a El 
Vendrell un concert de cançons de mar per a veus 
d’homes. En formen part Marc Díaz (2003-07), 
Josep Maria Guitart (1958-63), Joan Ferré (1958-
64), Joan Màndoli (1955-58) i Joan Vendrell 
(1956-61). El repetiran entre els mesos de maig i 
juliol a Calafell, Capafonts i Terrassa.
• El dia 27, Jordi Casas Bayer (1957-58) dirigeix 
el Cor de Cambra del Palau de la Música Cata-
lana i l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de 
les Terres de Lleida, al Palau de la Música, en la 
Missa núm. 6 de Schubert.  Hi participen com a 
solistes els tenors Albert Casals i Parés (1986-90) 
i Lluís Vilamajó (1976-80).
• El dia 20, Alfred Cañamero (1975-79) va diri-
gir el cor Cantus Barcelona al Centre Cívic Pere 
Quart de Barcelona amb obres de Mendelssohn i 
Lundén, entre d’altres. 
• Entre els mesos de març i abril, el cor Arte-
senc, amb el baix Francesc Torras (1988-89) i 

l’organista Joan Casals i Clotet (1954-58) va ofe-
rir el Concert de Quaresma en diferents punts del 
país, des de Barcelona a Ripoll.

ABRIL

• El dia 3, Joan Casals (1954-58) amb el cor Ar-
tesenc ofereixen un concert a la basílica de Santa 
Maria d’Igualada.
• El dia 8, Jordi Casas (1957-58) dirigeix el Cor 
de Cambra del Palau i l’Orquestra Nacional Clàs-
sica d’Andorra en un concert al Petit Palau amb 
obres de Bach i Mendelssohn.
• Els dies 10, 16 i 17, la coral Canigó de Vic que 
dirigeix Xavier Solà (1975-79) i la coral Mixta 
d’Igualada, amb Alfred Cañamero (1975-79) par-
ticipen en una coproducció del Requiem de Mo-
zart amb concerts a Manresa, Igualada i Vic.
• Els dies 14 i 15, Lluís Vila Casañas (1970-74) 
dirigeix la coral Sant Jordi i l’Orquestra de Cam-
bra de Granollers en la Passió segons Sant Joan 
de Bach a la basílica de Santa Maria del Mar, de 
Barcelona. Hi intervenen com a solistes el tenor 
Josep Benet (1965-70) i el baix Xavier Mendoza 
(1981-85). 
• El dia 19, Antistiana Màskili, amb Arnau Farré 

ANTICS ESCOLANS / ACTIVITATS 
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(1985-89) a l’orgue i Joan Ferré (1958-64) a la 
direcció, actuen a l’església de la Pietat de Vic 
dins del cicle de música religiosa.
• El dia 26, Manel Valdivieso (1977-81) dirigeix 
al Palau de la Música la Jove Orquestra Nacio-
nal de Catalunya (JONC) amb el programa titulat 
“La consagració de la primavera”, amb obres de 
Guix, Martinu i Stravinsky. El concert es repeteix 
a Girona l’1 de maig.

MAIG

• El dia 1, el pianista Miquel Villalba (1978-82) 
ofereix un concert de piano al teatre Zorrilla de 
Badalona amb obres de Beethoven, Schumann, 
Chopin i Debussy.
• També el dia 1, l’organista Joan Casals (1954-
58) acompanya el concert del Cor Montserrat en 
el seu concert a la parròquia de Sant Pere de Te-
rrassa.
• El dia 5, Francesc Prat (1985-89) dirigeix 
l’Orquestra del Conservatori de Badalona amb 
obres de Mendelssohn i Strawinsky. 
• El dia 7, Jordi Casas (1957-58) com a director 
i Jordi Armengol (1987-91) al piano actuen amb 
el Cor de Cambra del Palau, al Palau de la Músi-
ca, amb el programa dedicat a “Maragall i el seu 
temps”.
• El dia 8, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix a la 
catedral de Granada un concert del Coro de la Or-
questa Ciudad de Granada i la Orquesta Ciudad 
de Granada amb obres de Mozart, Haydn, Cere-
rols i Victoria. 
• El dia 11, el tenor Albert Casals i Parés (1986-
90) fa el paper d’Almaviva a l’òpera Il barbiere 
de Siviglia, de Rossini, al teatre La Faràndula de 
Sabadell dins del cicle “Òpera a Catalunya”.
• El dia 14, el quartet The Minstrels, que formen 
Joan Baptista Sans Gili (1981-85), Salvador-Xa-
vier Gallego (1986-90), Llorenç Castelló (1986-
1990) i German de la Riva Herrera (1988-1992), 
actua a Sabadell. Fins a l’estiu van actuar també 

al Centre Excursionista de Catalunya de Barcelo-
na, Montserrat, l’Ampolla i Vic. 
• El dia 17, Josep Pons (1967-71) dirigeix la Deuts-
che Kammerphilarmonie Bremen a l’Auditori de 
Barcelona amb un progama amb obres de Benet 
Casablancas, Beethoven i Dvorák.
• El dia 21, Jordi Casas (1957-58) com a director i 
Jordi Armengol (1987-91) al piano, actuen amb el 
Cor de Cambra del Palau, al Palau de la Música, 
amb el programa “Petita gran música”, amb obres 
des de Monteverdi fins a Copland.
• El dia 25, Francesc Prat (1985-89) dirigeix a 
Aarau (Suïssa) la Camerata Variabile Basel en 
un programa dedicat a la música contemporània 
coreana. 
• El dia 29, la coral Sant Esteve que dirigeix 
Eduard Vila (1994-98) ofereix el concert de Pas-
qua Granada a l’església de Santa Maria, de la 
Bisbal del Penedès.

JUNY
• El dia 4, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix el 
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana 
en un concert sobre “L’altre Bernstein” al Petit 
Palau. El dia 18, a Cervelló, dirigeix el Cor de 
Cambra del Conservatori del Liceu i el Conjunt 
de Clarinets del Conservatori amb obres de Men-
delssohn, Schumann i Mozart.
• El dia 18, Antistiana Màskili, amb la direcció de 
Joan Ferré (1958-64), actua a la primera Mostra 
de l’Associació de Músics del Baix Penedès d’El 
Vendrell.
• El dia 19, la coral d’Antics Escolans de Mont-
serrat actua a l’Auditori de la Institució Cultural 
del CIC amb obres de Holst, Saint-Saëns, Mozart 
i Schubert. Hi actua com a baix solista Francesc 
Torras (1984-88).
• El dia 22, Jordi Casas (1957-58) intervé com a 
director del Cor de Cambra del Palau en La pesta, 
de Robert Gerhard, al Palau de la Música, al cos-
tat de l’Orfeó Català.
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• Els dies 29 i 30, Daniel Mestre (1983-87) diri-
geix un espectacle de la Jove Companyia d’Òpera 
del Conservatori del Liceu al Pati de Lletres de la 
Universitat de Barcelona.

JULIOL
• El dia 1, el Cor Madrigal actua al Palau de la 
Música en un concert amb obres d’Ireneu Sega-
rra (1927-31) i Bernat Vivancos (1983-87), entre 
d’altres.
• També el dia 1, Francesc d’Assís Pagès (1978-
82) dirigeix la coral Bellaterra, la coral Oronell 
i el cor Art i Cultura de Canyet en un concert 
d’havaneres i sardanes a Bellaterra. 
• El dia 2, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix el 
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana 

amb Jordi Armengol (1987-91) al piano, en un 
concert amb obres de Taltabull, Morera, Gluck, 
Beethoven, Mompou i Guinovart.
• El dia 3, Francesc d’Assís Pagès (1978-82) diri-
geix la coral Art i Cultura de Canyet en el concert 
d’estiu a l’església de la Divina Providència de 
Badalona, amb obres de diferents autors cata-
lans.
• El dia 3, Antistiana Màskili amb Arnau Farré 

(1985-89) a l’orgue i Joan Ferré (1958-64) a la 
direcció participen a la missa de festa major a la 
catedral de Terrassa.
• El dia 4, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix el 
Coro de la Orquesta Ciudad de Granada en un 
concert al Palacio de Carlos V. Alternant-ho, 
els dies 2, 7 i 8, amb Jordi Armengol (1987-91) 
al piano, dirigeix el Cor de Cambra del Palau a 
Vinçà (França), Sant Pere Sallavinera i Matade-
pera amb el programa “Maragall i el seu temps”.
• El dia 12, Josep-Ramon Olivé (1998-2002) 
actua al claustre del Monestir de Sant Cugat del 
Vallès en un concert benèfic, com a becat de la 
Fundació Victòria dels Àngels.
• També el dia 12, Joan Ferré (1958-64) dirigeix 
el concert de Santa Maria d’Atistiana Màskili a 

Prades.
• Del dia 13 al 17, Daniel Mestre (1983-87) parti-
cipa com a director assistent al muntatge Orfeo ed 
Euridice, de Gluck, al Festival de Peralada.
• El dia 20, el conjunt Antistiana Màskili, amb 
Arnau Farré (1985-89) a l’orgue i Joan Ferré 
(1958-64) a la direcció, actua a la missa i concert 
de festa major a La Juncosa de Montmell.
• El dia 25, el violoncelista Oleguer Aymamí 
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(1992-96) actua a Sabadell amb el Brossa Quartet 
de Corda, dins del 12è Festival de Música.
• Jordi Armengol al piano (1987-91) actua al Fes-
tival de Música de Cambrils en un concert de lie-
der amb la soprano Elena Copons.

SETEMBRE

• El dia 8, Arnau Farré (1985-89) a l’orgue i Joan 
Ferré (1958-64) a la direcció, actuen al concert 
d’Antistiana Màskili a Verdú.
• El dia 16, Francesc Prat (1985-89) estrena de 
l’òpera Nacht, de G.F. Hass, en què ha col·laborat 
com a assistent de direcció. 

• El dia 17, Josep Pons (1967-71) dirigeix 
l’Orquestra Simfònica del Vallès al Palau de la 
Música amb un programa sobre danses cen-
treeuropees i sardanes, amb obres de Dvorak, 
Brahms, Serra o Morera, entre d’altres.
• El dia 19, el pianista Jordi Armengol (1987-91) 
actua en un concert solidari al Palau de la Música 

a favor de la fundació Clarós, que treballa en pro-
jectes contra la sordesa profunda.
• El dia 23, Francesc Prat (1985-89) dirigeix 
l’Ensemble Ö! en un concert a Chur (Suïssa), 
amb obres de Mantovani, Vassena, Prat i Bach. 
El concert es repetiria posteriorment a Basel i a 
Bern. 
• Apareix al mercat una filmació de Gurrelieder, 
de Schönberg, en què Josep Pons (1967-71) va 
dirigir la JONDE i la JONC a l’Auditori.
• Entre setembre i octubre, el tenor Roger Padu-
llés (1985-89)  va participar en la gira mundial de 
l’espectacle Une flute enchantée, de Mozart, en 
l’adaptació de Peter Brook. La gira va passar per 
Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Buenos 
Aires, Santiago de Chile, Guanajuato i Ciutat de 
Mèxic.

OCTUBRE

• El dia 6, Ricard Rovirosa (1996-2000) ofereix 
un concert de piano amb obres de Schumann, 
Liszt i Falla dins del cicle El primer Palau, al Pa-
lau de la Música de Barcelona.
• El dia 8, l’església Sant Pius X de Barcelona 
acull un concert de festa major dedicat a sarda-
nes i havaneres. Hi intervenen com a directors de 
corals participants Llorenç Castelló (1986-90), 
Marc Tost (1998-92), Lluís Vilamajó (1976-80) i 
Francesc d’Assís Pagès (1978-82).
• El dia 20, Josep-Ramon Olivé i Soler (1998-
2002) codirigeix un concert de l’Orquestra Ba-
rroca Catalana i els cors Albada i Bruckner amb 
obres de Händel i Vivaldi.
• El dia 23, Alfred Cañamero (1975-79) va diri-
gir el cor Cantus Barcelona en un concert a Santa 
Maria del Pi, a Barcelona, amb obres de Guerre-
ro, Morales, Victoria i Cererols, entre d’altres.

NOVEMBRE

• El dia 18, el pianista Jordi Armengol (1987-91) 
acompanya la soprano Elena Copons en un con-
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l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca.
• El dia 20, Alfred Cañamero (1975-79) va di-
rigir la coral Mixta d’Igualada en un concert a 
l’església de La Bisbal del Penedès amb obres de 
Bach, Monteverdi i Dvorak.
• El dia 24, Manel Valdivieso (1977-81) dirigeix 
la Jove Orquesta Nacional de Catalunya (JONC) 
en el concert de la guanyadora del cicle El primer 
Palau, amb obres de Cassadó i Elgar.
• El dia 27, el quartet The Minstrels, que formen 
Joan Baptista Sans Gili (1981-85), Salvador-Xa-
vier Gallego (1986-90), Llorenç Castelló (1986-
1990) i German de la Riva Herrera (1988-1992), 
van oferir un taller de gospel a l’Escola de Músi-
ca de l’Orfeó Lleidatà.
• També el dia 27, Francesc Prat (1985-89) diri-
geix a Palma de Mallorca la formació S’Ensemble 
amb obres de Berio i Sánchez-Verdú. Aquest con-
cert es va fer posteriorment a Vitoria i a Salaman-
ca.

DESEMBRE

• El dia 2, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix 
l’Orquestra de Girona a l’Auditori d’aquesta ciu-
tat en un concert amb obres de Hindemith, Britten 
i Elgar. 
• El dia 4, el baríton Xavier Mendoza (1981-85) 
actua com a solista al concert familiar d’El Mes-
sies de Händel, al Palau de la Música.
• El dia 4, Antistiana Màskili, dirigida per Joan 
Ferré (1958-64), va oferir el concert de Santa 
Llúcia a l’església de Santa Magdalena de Can-
yelles.
• Entre el 12 i el 23, el tenor Roger Padullés 
(1985-89) va participar en la producció de Don 
Quichotte de Jules Massenet al Teatro Real de 
Madrid. 
• El dia 13, Daniel Mestre (1983-87) dirigeix 
el Cor de Cambra del Conservatori del Liceu al 
Conservatori del Liceu en un concert amb obres 

de Bach i Mendelssohn.
• També el dia 6, el cor Camerata Antistiana que 
dirigeix Joan Ferré (1958-64) ofereix un concert 
a l’església de Sant Nicolau, a La Riba.
• Els dies 16 i 17, Salvador Mas (1959-65) di-
rigeix l’Orquesta Ciudad de Granada i el Coro 
de la Orquesta Ciudad de Granada, dirigit al seu 
torn per Daniel Mestre (1983-87) en un concert a 
l’Auditorio Manuel de Falla d’aquesta ciutat.
• El dia 17, Francesc d’Assís Pagès dirigeix els 
cors Bellaterra i de l’Oronell a la parròquia de la 
Santa Creu de Bellaterra, amb obres de Händel i 
tradicionals catalanes de Nadal, entre d’altres.
• El dia 27, el conjunt Antistiana Màskili que di-
rigeix Joan Ferré (1958-64) ofereix un concert de 
Nadal al Museu Europeu d’Art Modern de Bar-
celona.
• Surt editat per Deutsche Grammophon el disc 
Melancolía, de música espanyola, dirigit per Jo-
sep Pons (1967-71).
• El dia 29, els Grallers i Timbalers Ciutat de Vic, 
que dirigeix Josep Sentmartí (1970-74), ofereixen 
l’espectacle La gralla: 200 anys de cultura i tra-
dició a l’Orfeó Vigatà de Vic.

 The Minstrels
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ANTICS ESCOLANS / TROBADES 

La primera Trobada d’aquest any 2011, es va ce-
lebrar els dies 19-20 de febrer per la Promoció 
del 1950-1971.
 Aquest any hi havia la novetat de, al no poder 
disposar de l’Hostatgeria del Monestir, (perquè 
s’hi fan reformes) les activitats de la Trobada es 
van repartir entre el Monestir, l’Hostal Cisneros i 
cel·les Abat Marcet.

El tema de la Trobada va ser “Problemàtica de les 
presons” a càrrec de Mossèn Josep Maria Fabró. 
Al vespre, després de sopar, es va passar un docu-
mental sobre la figura de l’Abat Aureli Maria Es-
carré, presentat per l’Antic Escolà Joan Sebastià 
Martí i Brugueras (1955-59).

Els assistents van ser: 20 Antics Escolans i 19 
acompanyants.

El mes següent, concretament el cap de setma-
na 12-13 de març, hi hagué la Trobada dels més 
“grans”. O sigui de l’any 1924 fins el 1949. Els 
actes van ser els mateixos de la Trobada anterior.
Els assistents van ser: 18 Antics Escolans i 10 
acompanyants.

El total d’assistents a les Trobades d’aquest any 
2011, ha estat de 38 Antics Escolans.

Sant Nicolau

El Bisbetó d’aquest any 2011, va ser l’escolà Ro-
ger Oriol i Duch de Girona. A les 9 del matí, se 
celebrà la Missa Matinal presidida pel P. Manuel 
Gasch, fins feia poc Prefecte de l’Escolania. 

A la tarda, en una sala del Restaurant de la Plaça 
dels Apòstols, hi hagué l’acte de presa de posses-

sió del Bisbetó, amb el concert habitual dels es-
colans. L’obsequi que li fem els Antics Escolans, 
li va ser lliurat pels Bisbetons de 50 anys, Josep 
Oriol Romaní i Alfonso de Barcelona, i Llorenç 
Castelló i Garriga, de 25 anys, resident a Marto-
rell (a les fotos).

Activitats de la UEM 
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Comencem els assajos d’aquest any 2011 el 
dilluns dia 10 de gener. 

Fins el dia 13 de maig, no tenim la primera actuació: 
entrega de diplomes al IESE de Barcelona.

L’endemà dia 14 de maig, fem un petit concert a la 
Parròquia de la Mare de Déu de la Bonanova, en 
agraïment per deixar-nos-hi assajar cada dilluns.

El diumenge dia 15, actuem al Temple del 
Tibidabo, en la “Festa de les Espigues”

El dia 19 de juny, a l’Auditori de la Institució 
Cultural del CIC de Barcelona, conjuntament amb 
la Coral d’aquest Centre i l’Orquestra Simfònica 
Fusió Sant Cugat, hi cantem la Missa en Sol 
Major de Franz Schubert. El baríton solista, era en 
Francesc Torras i Font, escolà dels anys 1988-89.
Aquest mateix concert, amb la mateixa Coral, 
Orquestra i solistes, es repeteix el dia 1 de juliol al 

Monestir de Sant Cugat del Vallès. 

Després de les vacances d’estiu, reemprenem els 
assajos, el dilluns 29 d’agost.

El dia 12 de setembre, cantem gregorià en una 
Convenció al Monestir de Sant Benet de Bages.

El divendres, dia 18 de novembre, cantem a 
la Parròquia de la Bonanova, en una Missa 
d’ordenació d’ordres menors.

L’endemà dissabte dia 19, ens desplacem fins 
al poblet de Pallerols de la Baronia de Rialb 
(Noguera) on hi cantem una missa.

Finalment, tanquem les activitats del 2011 cantant 
en la celebració de la Missa del Gall al IESE de 
Barcelona.
      
   El Cronista

Crònica de la coral

Han acabat la seva estada a l’Escolania de Mont-
serrat, el dia 24 de juny de 2011 els escolans:

Eudald Buch i Torrents, de La Garriga
Ferran Cerdà i Moncasí, de Bellvís
Pau Díaz i Callao, de Santa Oliva
Daniel Folqué i Gimènez, de Sant Vicenç dels 
Horts
Enric Guimerà i Vea, de Martorell
Henoc Martí i Guerrero, de Rajadell
Joaquim Noguer i Brau, de Cadaqués

Gil Puig i Surroca, de Torroella de Montgrí
Aniol Ribes i Ripoll, de Montagut-Oix
Josep Vilardell i Bellés, de Puig-reig
Joan-Alexandre Carreras i Kàtcheff, de Pica-
moixons
Jordi Taulats i Clarassó, de Sabadell
Guillem Roure i Contreras, de Lleida
Roger Casals i Romero, de Terrassa

Rebin tots ells, la nostra més cordial benvingu-
da a la família d’Antics Escolans.

Els nous antics escolans
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Defuncions

(A la relació corresponent a 2011 veureu anota-
des, també, les de Leopold Massó, el germà Odiló 
Planàs, i el pare Odiló Cunill, a qui vam dedicar 
un butlletí específic).
 
• El dia 27 de gener a la ciutat de Barcelona, hi 
moria en Josep Maria Canals i 
Carreté, escolà de l’any 1948.
• També a la ciutat de Barcelo-
na, hi finava en Ramon Conan-
gla i Canals, el dia 13 de març, 
escolà dels anys 1941-1945
• A la ciutat de Girona, hi mo-
ria el dia 18 d’abril, l’Oswald 
Garcia i Calvo, escolà dels 
anys 1951-1953.
• El dia 28 de juny, moria a la 
ciutat de Barcelona, en Leo-
pold Massó i Bilbeny, escolà 
dels anys 1940-1942.
• També a Barcelona, hi finava 
el dia 10 de juliol en Joaquim 
Palau i Roca, escolà dels anys 1930-1932.
• Al Monestir de Montserrat, el dia 22 de juliol, 
hi finava el G. Odiló (Josep) Planàs i Mas, escolà 
dels anys 1939-1941.
• També al Monestir de Montserrat, el dia 8 de 
setembre hi moria el P. Odiló (Francesc) Cunill i 
Soler, escolà dels anys 1930-1935.
• Finalment a la ciutat de Barcelona, el dia 27 de 
novembre hi finava en Joan Marcet i Ballber, es-
colà de l’any 1934.

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

• A la ciutat de Barcelona, hi moria el dia 6 de ge-
ner, la Carme, esposa d’en Manuel-Anscari Mun-

dó i Marcet, escolà dels anys 1932-1936.
• També a la ciutat de Barcelona, hi finava el dia 
18 de gener, la Maria Encarnació, esposa d’Antoni 
Guinjoan i Simeon, escolà del 1939-1942.
• El dia 27 de març, moria en Francesc a Sant 
Joan Despí, (Baix Llobregat)  pare d’en Jordi Fer-
nàndez i Cuesta, escolà dels anys 1987-1991.   
• El dia 31 de març, a la Pobla de Claramunt 

(Anoia), finava en Joan, pare d’en Jordi Carceller 
i Mañosas, escolà dels anys 1972-1976.  
• A la ciutat de Barcelona, el dia 3 d’agost, hi mo-
ria la Manela, esposa d’en Melcior Casas i Gar-
cia, escolà dels anys 1944-1946.
• Finalment també a la ciutat de Barcelona, hi mo-
ria el dia 26 de desembre, en Jordi, pare d’en Lluís 
Casso i Samsó, escolà dels anys 1964-1968.
Rebin tots ells, el nostre més sentit condol!!!

Casaments - Aniversaris:

• El dia 8 de juliol, al Cambril de Montserrat, va 
contraure matrimoni en Ricard Rodríguez i Mo-

Fets de la vida
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reso, escolà de l’any 1991-1995, amb Verònica-
Alejandra Cueva. Va oficiar la cerimònia, el P. 
Salvador Plans, que havia estat el seu Prefecte a 
l’Escolania.
• El dia 5 de novembre, a la Parròquia de Sanr Es-
teve de Granollers (Vallès Oriental) va contrau-
re matrimoni en Marc Tost i Brustenga, escolà 
1988-1992, amb Mireia Saurí i Masuet, amb la 
participació musical durant la cerimònia de molts 
companys d’Escolania i altres Corals.  

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

• L’Antic Escolà, resident a Vic, en Jesús Benito 
i Bonells, escolà dels anys 1944-1948,  junt amb 
la seva esposa Roser Bové i Marcé, van celebrar 
les Noces d’Or matrimonials a l’Ermita Mare de 
Déu de La Damunt de Folgueroles (Osona) el dia 
13 de juny. 
• Al Monestir de Montserrat, el dia 28 d’agost, hi 
celebraven els seus 50 anys de matrimoni, l’antic 
escolà Joan Cortès i Ribas escolà dels anys 1943-
1944, resident a Castellbisbal (Vallès Occiden-
tal), junt amb la seva esposa Montserrat Amat i 
Bundó, i demés família.
• També al Cambril de Montserrat, el dia 10 de 
setembre en Pere Pagès i Casals, escolà dels anys 
1942-1947, de Barcelona, junt amb la seva espo-
sa Teresa Juanola i Vergés, van celebrar els seus 
50 anys de matrimoni. Va oficiar la cerimònia el 
P. Abat Sebastià Bardolet, company d’Escolania.
• L’Antic Escolà de Barcelona, Esteve Ferrer i 
Garriga, escolà dels anys 1943-1948, junt amb la 
seva esposa Rosa Panadès i Muñoz, celebraven a 
Barcelona, els seus 50 anys de matrimoni.

Felicitats a tots ells !!!

Naixements:

• El dia 19 de gener naixia en Pere, segon fill 
de l’Eduard Miquel i Solsona, escolà dels anys 

1993-1997, i de Maria Oliver i Oliva, residents a 
Cornudella del Montsant (Priorat) 
• El dia 9 d’abril naixia l’Anna, segon fill de 
l’Albert Colomer i Busquets, escolà dels anys 
1979-1983, i de Maria Àngels Blasco i Rovira                
residents a Sant Bartomeu del Grau (Osona)
Que els pares rebin la nostra més sincera felici-
tació !!!

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

• L’Antic Escolà en Josep Maria Duran i Bellido, 
escolà de l’any 1946 i resident a Barcelona, va 
guanyar la Cursa del Campionat d’Espanya de 
Veterans d’Esquí Alpí, celebrat a Espot (Pallars 
Sobirà), els dies 19 i 20 de febrer.

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

• El dissabte dia 5 de febrer, al Monestir de Sant 
Cugat del Vallès hi hagué una Missa i un concert 
homenatge a l’antic escolà Oriol Camps i Caldu-
ch, traspassat fa un any, en el que hi van participar 
companys seus d’Escolania.

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

En la mort d’en Ramon Conangla i Canals

En Ramon Conangla i Canals, el nostre pare, va 
néixer un dia especial de l’any 1932; un d’aquells 
dies que no s’obliden per la seva raresa: un 29 de 
febrer. A la família sempre es va fer broma sobre 
aquesta data i recordo, molt clarament, quan el 
dia que vaig complir els 10 anys, em va dir: mira, 
ja m’has atrapat; ja tenim la mateixa edat!.
 El meu pare es va morir diumenge, 13 de març, 
a casa seva i envoltat per tota la família: dona, 
filles, néts i nebots.
 Va ser un home bo, amb una gran sensibilitat 
musical, amb moltes inquietuds intel·lectuals, 
molt treballador, amb un fort caràcter i amb unes 
creences religioses molt arrelades. També va ser 
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una persona amb un gran desig de superar-se i, 
sempre, amb moltes ganes d’aprendre. Va ser 
en definitiva, un autodidacta que va aprendre 
moltes coses a força de constància, de treball i 
d’intel·ligència. 
 Tota la família recordem que quan van aparèixer 
els primers ordinadors personals, cap als anys 80, 
ell ja es va abocar a aprendre’n el seu funciona-
ment. Amb els anys va anar introduint-se en els 
diferents programes que la informàtica permetia 
i va assolir un gran coneixement en l’ús dels edi-
tors musicals. Amb tota la paciència i temps del 
món va iniciar una tasca que ens ha permès a tota 
la família poder conèixer i sentir la música creada 
pel seu pare, Josep Conangla i Escudé, un gran 
músic tant a nivell interpretatiu com creatiu: sar-
danes, sarsueles, cants per a caramelles, cants per 

a missa, la música 
dels Pastorets de 
l’Ametlla de Me-
rola, dels Nans i 
Cascavells, ...

  Durant anys el 
nostre pare va anar 
introduint totes les 
partitures senceres 
de totes les obres 
del seu pare. Ha 
estat un treball 
d’hores i més ho-

res, impossible de valorar en termes econòmics; 
ho va fer per amor al seu pare, a la seva música i 
perquè la família pogués tenir accés a aquest lle-
gat musical. 

El seu lloc de naixement fou l’Ametlla de Me-
rola, una colònia tèxtil de la conca del Llobregat 
i es casà amb Felisa Marín i Campos, nascuda a 
Gironella, amb qui va tenir tres filles. El nostre 
pare procurà, amb gran sacrifici econòmic per la 
seva part, que totes estudiéssim per poder donar-

nos més oportunitats a la vida. Ell creia ferma-
ment que una bona formació ens obriria moltes 
més portes. 
 L’any 2008, quan s’inicià la seva malaltia, va co-
mençar a escriure unes memòries sobre la seva 
vida que, un cop acabades, es publicaren en forma 
de llibre. En elles es mostrà com a excel·lent na-
rrador d’anècdotes i, de forma molt amena i amb 
un llenguatge planer i directe, hi narrava diferents 
escenes i facetes de la seva vida. En aquest llibre 
dedicà un capítol sencer –el tercer– als seus anys 
a l’Escolania de Montserrat que va coincidir amb 
l’època de la postguerra. Hi descrivia la seva arri-
bada, el dia 15 de setembre de 1941; també qui 
foren els seus “Pares Prefectes”, el “Pare Direc-
tor” i el seu mestre de violoncel. Al mateix temps 
hi explicava detalladament el seu dia a dia a 
l’Escolania, amb les moltíssimes coses bones que 
hi va viure i, també, amb algunes menys agrada-
bles, que també n’hi va haver. Ara bé, el nostre 
pare, sempre que parlava de Montserrat ho feia 
amb amor i enyorança. 

La música tingué un paper fonamental en la seva 
vida: primer a casa, amb el seu pare; després, com 
ja hem dit, a Montserrat; després desplaçant-se 
setmanalment a Manresa i a Barcelona per rebre 
classes del mestre Sants Sagrera; més tard fent el 
servei militar a Berga per poder entrar a la seva 
famosa Banda; tocant amb el quartet Conangla, 
època de la seva joventut i inici de la maduresa 
en què es van passejar per tota Catalunya repre-
sentant sarsueles; després dirigint la música dels 
Pastorets de l’Ametlla de Merola i formant part 
de l’Orquestra Rosaleda... I sempre, sempre... to-
cant el violoncel a casa i fent gaudir i estimar la 
música a les filles, néts i muller. 
 La família i la música, que van ser tan importants 
a la seva vida, també ho van ser en la seva mort i, 
en les seves últimes voluntats va demanar que els 
seus néts toquessin al seu funeral. 



ANTICS ESCOLANS / FETS DE LA VIDA 

15

Per tot això us diem gràcies: gràcies per ser un 
bon marit, un bon pare, un bon avi, un bon germà, 
un bon amic, ... i per haver-nos deixat el llegat 
que ens heu deixat. Cap de nosaltres us oblidarem 
mai i us portarem en el nostre cor.
“No hi ha  homes poc interessants,
 Els seus destins són com històries de planetes.                                                                                      
Cada un és únic, sol ell sol,
No n’hi ha cap altre que s’hi assembli”
             Eugeni Evtuixenko

   Maria Jesús, Cecília i Maria 
Mercè Conangla  (filles)

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

En la mort d’en Josep Maria Canals i Carreté

El passat 27 de gener de 2011 moria en Josep 
Maria Canals i Carreté, el nostre pare. El dia de 
Nadal de 2010, durant la missa que se celebrava a 
l’església del Pi, i on, des de feia anys, acostuma-

va a anar junt amb la seva dona i nostra mare, la 
Roser, no es va trobar bé i va patir un petit desmai. 

Aquell dia però, la Roser no el va acompanyar: un 
Parkinson atípic galopant i el postoperatori de la 
tercera o quarta operació d’un meluc maleït, no li 
ho va permetre.... L’Albert se’n va fer càrrec, era 
el principi de la fi. 
 Dos dies després ingressava a la Residència de 
la Vall d’Hebrón –a 70 metres escassos de la seva 
dona– on se li va diagnosticar una hemorràgia 
interna gravíssima. Després d’un mes duríssim 
d’UCI, ens deixava, exhaust, esgotat per una llui-
ta predestinada, des del principi, al pitjor.
 El papa –disculpeu la familiaritat– estava a punt 
de fer 75 anys i el 2011 havia d’ésser un any de 
celebració grossa: volia fer una petita exposició 
retrospectiva dels seus quadres, les seves petites 
obres d’art –sempre regalades als molts amics 
que tenia– que ell pintava amb molta il·lusió i es-
timació. La seva educació a l’Escola Massana el 
va marcar tota la vida!
 D’amics el papa en va tenir molts. La seva passió 
pel càmping, per l’art, per la música, per la famí-
lia, l’escola, per Montserrat i pel grup d’Antics 
Escolans, ... juntament amb la seva llarga barba 

i les moltes ganes de xerrar per 
conèixer, el van fer molt conegut i 
estimat per a molts.

De les Trobades amb el grup 
d’Antics Escolans, sempre ens en 
parlava amb molta il·lusió: l’estada 
a les cel·les del monestir, les xe-
rrades o conferències impartides 
per monjos o d’altres intel·lectuals, 
la catalanitat que es respirava en 
aquest entorn sublim que represen-
ta Montserrat... Sempre en tornava 
–de fet tornaven, perquè la mama 
també hi anava– exultant, sempre 
content i amb ganes de comentar 

tot el que s’havia dit i viscut. Ep, i també crec que 
hi havia una cargolada...
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 La Roser, la mama, tot i la seva malaltia cogniti-
va, també el va trobar molt a faltar, i com aquell 
que no vol fer nosa, ens deixava el dissabte 26 de 
novembre del 2011, 10 mesos justos després de la 
mort del seu espòs, el seu Josep Maria. La sentèn-
cia de la malaltia ens va ésser donada la mateixa 
setmana que el papa moria. La mama, des de fora, 
mai va deixar de somriure, com dient: “No us pre-
ocupeu, que aviat ens retrobarem i podrem conti-
nuar junts, allà dalt”
 Ara que ja no hi són, els trobem molt a faltar... 
les dates de Nadal, Sant Esteve, el dinar del dia 1 
de gener i, sobretot, la celebració del dia de Reis, 
moment caòtic que ells vivien amb una alegria 
enorme amb els seus 5 néts i la resta de la fa-
mília, ja no tenen retorn. Però cal continuar en-
davant, malgrat la duresa de tot plegat. La mort 
forma part de la vida... i de ben segur que, si Déu 
els ho permet, ja deuen estar mirant on aparcar la 
furgoneta, amb la il·lusió  de retrobar vells amics 
i, qui sap, si tornar a fer alguna cargolada! (Déu 
em perdoni)
 Escrit, entre llàgrimes i somriures, per en Jordi 
Canals i Cortés amb data 21 de gener de 2012. 
Un petó ben fort per la Montse i l’Albert, els 
meus germans.    

Jordi Canals i Cortés, fill

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

En la mort d’en Joaquim Palau i Roca

“Dono gràcies a Déu perquè m’ha permès desco-
brir el veritable sentit de la vida” (Joaquim).
 Et faltaven només dos mesos per fer els 90 anys. 
Una caiguda va desencadenar un procés ràpid que 
et portà al final del teu camí entre nosaltres. Un 
camí que se’ns està fent difícil sense la teva com-
panyia. Amb la teva discreció i els teus silencis 
omplies les nostres vides.

 Vas heretar dels teus pares els valors i l’estimació 
per Montserrat i vas seguir-hi fidel al llarg de 
la teva vida. Mai vas oblidar el teu pas per 
l’Escolania. Montserrat va ser per tu lloc de pau, 
de reflexió, de trobada, de creixement.
 En paraules dels teus néts el dia del teu comiat: 
“Has estat una persona increïble, de les que no 
abunden i que tanta falta fan. Has deixat petja-
da en totes les persones que t’hem envoltat i que 
t’han conegut. Impressionava la teva discreció, la 
teva senzillesa i el teu estar sempre per tots.
 Admirables la teva honestedat de ferro i els 
teus silencis quan calia. Sensible a tot el que 
passava, generós amb tothom, servicial... Una 
persona exemplar. Una persona bona, molt bona. 
Has estat totes les coses bones que algú pot ser 
i ha estat una sort immensa haver fet vida tants 
anys al teu costat. Ara el dia a dia ens ha fet un 
tomb d’aquests antipàtics i es farà estrany, molt 
estrany, que ja no hi siguis. Et trobarem molt i 
molt a faltar”.
 Et donem les gràcies per haver sembrat generosi-
tat a tots els llocs per on has passat. A cada camp 
la seva llavor, des de la família a la teva vida la-
boral passant pel voluntariat a Sant Joan de Déu; 
com a Oblat de Montserrat; la teva actitud durant 
la guerra civil i a l’escoltisme; també en el Barri 
de Sant Andreu que et va veure créixer i aquests 
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darrers 33 anys, al Barri de Sant Gervasi.
 Hem estimat, també, els teus defectes i les teves 
mancances que, com a tots, ens humanitzen.
 Gràcies sobretot per la teva lucidesa fins al da-
rrer moment. Ens has estimat molt i t’hem estimat 
molt.
 Descansa en pau.
       

           Família Palau i Padró

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

En memoria de Osvaldo Garcia Calvo

(La vídua ens demana si podem deixar el text tal 
com ella l’ha escrit, en castellà, doncs com lle-
gireu, ella és francesa i creu que hi ha amics i 
coneguts, que no entendrien el text en català).  

Osvaldo Garcia Calvo, fallecido el 18 de abril de 
2011, nació en Sallent (Barcelona) el 16 de di-
ciembre de 1939. En este pueblo inició los estu-
dios primarios y perteneció a su Escolania, lo que 
le facilitó el ingreso en la de Montserrat, el 30 de 
septiembre de 1951, en donde permaneció hasta 
el 24 de junio de 1953.
 Prosiguió sus estudios en el Instituto de Enseñan-
za Media de Manresa y luego ingresó en la Uni-
versidad en la Facultad de Ciencias Químicas.
 En 1962 se fué a Paris donde empezó a trabajar 
como químico. Allí se casó con una parisina –su 
actual viuda–  y con ella tuvo cuatro hijos. Por 
razones de trabajo, se trasladó a vivir al Camerún 
(Africa) desempeñando las funciones de comer-
cial de material científico y, posteriormente, a 
USA (Wiscosin y Texas) representando bodegas 
españolas y francesas.
  Allí tuvo la sorpresa de recibir una llamada de un 
“antic escolà” que vivía en California. Se vieron 
con alegría y de nuevo, cuando regresó a Espanya 
en 1986, siguieron en contacto.

 Después de dedicarse a trabajos relacionados con 
aparatos e instrumental científicos y a la expor-
tación de vinos selectos, empezó a practicar el 
tiro con arco para acompañar a uno de sus hijos 
que tomaba clases de esta disciplina y su afición 
hizo que quedara totalmente involucrado en esta 
actividad, hasta el punto en que llegó a ser mo-
nitor, instructor, juez nacional e internacional. 
Perteneció al COI (Comité Olímpico Internacio-

nal) y trabajó en la 
preparación de 
les JJOO de 1992 
como responsable 
de tiro con arco. 
El equipo nacional 
español obtuvo la 
Medalla de Oro.

 Al finalizar los 
JJOO se quedó 
trabajando en el 
mundo del arco, 

trasladándose a vivir desde Barcelona primero, a 
Olot, (durante esta estancia fué contratado para or-
ganizar en Brasil la modalidad de tiro con arco en 
los Juegos Mundiales de la Naturaleza de 1997), 
y finalmente acabó instalándose en Girona.

Entre su família y amigos, siempre difundió sus 
buenos recuerdos de su estancia en Montserrat y, 
con ellos, visitaba a manudo la Abadía y sus alre-
dedores. Allí casó a uno de sus hijos.
 La música lo acompañó siempre en su vida. Con 
la guitarra compuso canciones y tuvo ocasión de 
actuar en locales de Barcelona y París y de perte-
necer a distintos coros. A menudo cogía la guita-
rra para animar a su club o a grupo de amigos.

Su última despedida fué con el canto del Virolai.

      
Marie Jeanne Frerebeau - esposa       
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Homenatge a Pere Burés i Camerino

El passat 10 de febrer de 2011 es va celebrar a l’Auditori de 
l’Escola de Música Pere Burés  de Rubí, un homenatge a títol pòs-
tum al seu fundador i director durant molts anys, el nostre amic en 
Pere Burés (escolà del 1959 al 1964) que va morir el 24 d’abril de 
2009. L’Escola de Música, a partir d’ara, portarà el seu nom com 
a reconeixement a la seva dedicació pedagògica i a la persona que 
va estimar la música i va voler compartir-la no només amb els seus 
convilatans, sinó amb totes les persones que varem tenir la sort de 
conèixe’l i estar al seu costat.
L’acte va ser senzill i molt emotiu, amb la mateixa discreció que 
sempre feia totes les coses. Hi van assistir la seva esposa Montse-
rrat i els seus fills (en Jordi, la Mon i l’Oriol), professors i alumnes 
de l’Escola, i representants del Monestir de Montserrat, de l’Escola 
de Pedagogia Musical, de l’Esbart Dansaire i de l’Obrador Coral de Rubí, Antics Escolans de 
Montserrat i altres persones relacionades amb el món musical. 
Després de descobrir una placa commemorativa de l’homenatge, hi va haver diversos parla-
ments: En Xavier Galí, actual director, va fer la presentació de l’acte i va agrair l’assistència. 
L’Alcaldessa, Sra. Carme Garcia va ressaltar la importància de la tasca cultural que va aportar en 

Pere a la ciutat i va avançar 
que s’està parlant de crear 
un “Premi Pere Burés” de 
música. Jo mateix com 
a ex-director  i que vaig 
treballar uns anys al seu 
costat, vaig ressaltar la 
importància de l’Educació 
Musical que varem rebre 
directament del P. Ireneu 
Segarra i, després també a 
través de la seva metodo-
logia, que ens va engrescar 
a transmetre la sensibilitat 
musical i el goig de “fer 
música” a petits i grans.
La Montserrat Ricart tam-La vídua de Pere Burés, Montserrat Ricart (a l’esquerra), amb la família
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bé va parlar fent esment a 
la passió per la música i a 
la humanitat que respirava 
amb tothom, i va espero-
nar a totes les persones que 
actualment estan al davant 
de l’Escola de Música, de 
no perdre mai la il•lusió 
per “educar” a través de 
la música. Finalment es va 
fer un petit concert a càrrec 
d’alumnes i professors de 
l’Escola Municipal de Mú-
sica Pere Burés de Rubí.
   
Joaquim Miranda
(escolà 1962-1966)

Joaquim Miranda, durant la seva intervenció en l’homenatge a Pere Burés a 
l’auditori de l’Escola de Música de Rubí

www.anticsescolans.cat
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De gener a abril
Durant el primer quadrimestre d’aquest any 
l’Escolania va viatjar dues vegades a Rússia. 
Del dia 6 al 10 de gener va ser a Moscou per fer 
un concert el dia 9 a la catedral catòlica de la 
Immaculada Concepció. Era el concert de cloenda 
del III Festival Internacional de Música de Nadal. 
El programa el formaven peces de l’Escola 
Montserratina i fou dirigit per Bernat Vivancos, 
amb la col·laboració de Vicenç Prunés al piano. 
L’Escolania va tornar a Rússia el dia 28 de març 
fins l’1 d’abril. Aquesta vegada viatjà a la ciutat de 

Sant Petersburg, on el dia 30 va fer un concert a la 
Gran Sala de la Filharmònica de Sant Petersburg. 
Amb aquest concert s’inaugurava el Festival 
Coral de Sant Petersburg. El concert va dedicar la 
primera part a obres de l’Escola Montserratina; i 
la segona, a música religiosa. L’acompanyament 
anà a càrrec de Mercè Sanchís.
 
El dia 11 de març l’Escolania va fer un concert 
pedagògic a la Basílica de la Seu de Manresa, 
destinat a alumnes de 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de 
Primària i de 1r d’ESO, acompanyats dels seus 

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

Els escolans, ben abrigats, durant la seva estada a Moscou al mes de gener de 2011
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familiars, de l’Escola JOVIAT de Manresa. El 
concert fou programat pensant en els infants a 
qui anava dirigit. Per això, abans de cada peça, el 
director Bernat Vivancos feia una explicació per 
fer més comprensible l’obra. L’experiència fou 
molt interessant i positiva per part de tots.

El dia 18 de març l’Escolania va fer un concert 
a l’església del monestir de Sant Cugat del 
Vallès. Es tractava d’un concert solidari, que els 
mateixos escolans van voler programar per ajudar 
la població del Sudan. L’objectiu era recaptar 
fons per l’ONG Intermón Oxfam. La primera part 
del programa era un homenatge al G. Odiló M. 
Planàs, durant molts anys professor de violoncel 
a l’Escolania. 

El dia 14 d’abril a la nit es va fer l’enregistrament 
d’un concert amb la intervenció de l’Escolania i de 
la Capella de Música, per poder ser retransmès el 
diumenge, dia 17 d’abril, per la Unió Europea de 
Radiodifusió (UER) a deu països. L’organitzadora 
era Catalunya Música, membre de la UER. El 
programa va ser el mateix que es va interpretar al 
Concert de Setmana Santa. Era la primera vegada 
que Catalunya Música participava en aquesta 
Jornada Internacional de Setmana Santa al costat 
de ràdios de països d’Europa i de fora d’Europa, 
entre les quals hi havia la BBC, la ràdio danesa, 
radiotelevisió australiana, etc.

El dia 6 de març hi va haver la Vestició d’escolà 
dels nois de 4t, que varen començar l’Escolania el 
mes de setembre de 2010. Els nous escolans són: 
Lluís Aymerich i Gimeno, de Sant Vicenç dels 
Horts; Roger Casals i Romero, de Terrassa; Marc 
Cintas i Marsal, de Sant Fruitós de Bages; Pau 
Clusellas i Palomas, de Manresa; Jaume Diport 
i Feliu, de Barcelona; Arnau Gòdia i Sangrà, 
de Sant Guim de Freixenet; Pablo Morales i 
Villegas, de Vilanova del Vallès; Josepmaria Pla 

i Serra, de Santa Maria de Montcada; Miquel 
Rovira i Buendia, de Santa Maria de Martorelles; 
Pau Senserrich i Primé, de Cambrils; i Pau Tolosa 
i Montserrat, de Valls.

Del maig a agost
El dia 20 de maig, l’Escolania va fer un concert 
al Teatre Auditori de Ripollet. L’organitzava 
l’Associació d’Espectacles del Teatre del Mercat 
Vell amb la col·laboració de l’Ajuntament de la 
ciutat.
 El divendres, dia 3 de juny, l’Escolania va oferir 
un concert a la Seu de Manresa. El dia 17 de juny, 
va actuar a l’Aldea, dins els actes que es van 
organitzar amb motiu de la Coronació Canònica 
de la Mare de Déu de l’Aldea.
 Del dia 18 al 20 l’Escolania va viatjar a la ciutat 
d’Auch, a prop de Tolosa de Llenguadoc, per 
participar, el dia 19, al Festival Musical d’aquella 
ciutat. El programa del concert fou format, en la 
primera part, per obres de Joan Cererols, Anselm 
Viola, Narcís Casanovas, Àngel Rodamilans, 
Francesc Civil i Pau Casals. La segona constà 
d’obres d’Heinrich Schütz, Joseph Haydn, Felix 
Mendelssohn, Johannes Brahms i Alexander 
Gretshaninov.  
 
Els dies 12 i 13 de juny, va venir a Montserrat el 
músic i compositor flamenc Vic Nees acompanyat 
de la seva esposa. Assistí a la missa conventual de 
la solemnitat de la Pentecosta, en què s’interpretà 
el salm 103 de la seva composició Vigília de la 
Pentecosta i va assistir a les Vespres. El dilluns, 
dia 13, amb la seva esposa, varen dinar amb la 
comunitat. A la tarda va visitar l’Escolania on 
va signar en el Llibre d’Or. Després participà en 
l’assaig de més de dues hores amb els escolans. 
Una vegada acabat l’assaig els escolans van tenir 
ocasió de fer-li preguntes i comentaris diversos 
sobre la seva obra. Amb motiu de la seva visita 
a Montserrat, l’Escolania va cantar, com a motet 



de després de vespres, la seva obra Tota pulchra. 
La relació de Vic Nees amb Montserrat ve de 
la celebració dels Encontres Internacionals de 
Compositors que va promoure el P. Ireneu Segarra. 
Amb motiu del II Encontre, celebrat l’any 1972, 
el P. Ireneu Segarra mateix li va encarregar la 
composició Vigília de la Pentecosta.

El diumenge dia 11 de setembre tingué lloc la 
cerimònia de vestició dels nous escolans. Abans 
de la missa conventual, amb unes paraules de 
benvinguda del Prefecte de l’Escolania, G. Sergi 
d’Assís, es procedí a la vestició dels nous escolans. 
Els escolans els acolliren amb una estreta de mà i 
el cant de l’antifona Sota la vostra protecció.  Els 
nous escolans, 14 en total, dels quals 12 són de 
4t i 2 de cinquè curs, són: Víctor Alonso i Boldo, 
de Barcelona; Lluís Arimany i Malik, de Vic; 
Roger Barniol i Soler, de Gurb; Ramon Branch 
i Biescas, de Salou; Joan Espuny i Parés, de Vic; 
Jordi Hortal i Bernadas, de Terrassa; Lluc Humet 
i Vidal, de Vilanova d’Escornalbou; Biel Jardí i 

Garcia, de Reus; Roger Oriol i Duch, de Girona; 
Josep Rovira i Gordillo, de Manresa; Aram Solà 
i Inaraja, de Vic; Bernat Tarrés i Mas, d’Avià; 
Roger Toran i Arnau, de Vic, i Quim Ventura i 
Alsina, de Manresa.  

Del dia 27 de setembre al 3 d’octubre l’Escolania 
va fer una gira de concerts per Flandes i 
Alemanya. El primer concert es va fer el dijous 
dia 29 a l’església de Saint Pieterskerk de Gant, 
en el marc del Festival Internacional d’aquesta 
ciutat. El segon, a l’església de Dechsendorf, 
l’1 d’octubre. El tercer, el dia 2, a la catedral de 
Bamberg i tancà la gira un concert a la Pfarrei 
Unsere Liebe Frau a Nuremberg, el dia 3. Els 
programes d’aquests concerts eren formats per 
música de l’Escola Montserratina.

El dia 21 d’octubre l’Escolania va fer un concert 
al Teatre Atlàntida de Vic. Era un concert benèfic 
que culminava els actes de la celebració del 40è 
aniversari del Club Car, servei de lleure i esport 
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Concert de l’Escolania al teatre Atlàntida, de Vic, a benefici de l’Associació Sant Tomàs



de l’Associació Sant Tomàs. L’Associació Sant 
Tomàs es dedica a l’atenció de persones amb 
discapacitat intel·lectual en l’àmbit de la comarca 
d’Osona. El programa fou: Mestres de l’Escolania 
de Montserrat (s. XIV-XX).

Enguany la Festa de Santa Cecília va tenir un 
caràcter extraordinari, ja que completava el 
procés d’integració a l’Escolania del curs de 4t 
de Primària. Per això s’elegiren dos bisbetons, 
un fet únic en la història de l’Escolania: un del 
curs 4t i un del curs 5è; fet que comporta també 
la celebració de dues festes de Sant Nicolau, una 
el dia de la festa del Sant, 6 de desembre, amb 
el bisbetó de 5è; i l’altre, la del bisbetó de 4t, 
que se celebrarà el diumenge dia 29 de gener del 
2012. Anteriorment, el dia de Santa Cecília, foren 
elegits bisbetons en Roger Oriol, de Girona, de 
la terna de 5è; i Aram Solà, de Vic, de la terna 
de 4t. 

El dia 7 de desembre, els escolans feren la 
tradicional excursió de la festa de Sant Nicolau. Al 
matí anaren a visitar el Parlament de Catalunya. 
Després de fer una visita guiada a l’edifici, que 
s’acabà a l’hemicicle de la Sala de Sessions, la 
Presidenta del Parlament, Núria de Gispert, va 
tenir un diàleg molt interessant amb els escolans 
sobre el funcionament del nostre Parlament. A la 
tarda varen anar a veure una pel·lícula en 3D.

Durant el més de desembre l’Escolania va fer tres 
concerts de Nadal. El primer, el dia 2, a la Parròquia 
de Sant Joan Baptista de la ciutat de Reus. El 
concert va cloure els actes commemoratius del 
centenari de la col·locació de la primera pedra del 
temple. El segon es va fer el dia 16 a la Parròquia 
de la Puríssima de Sabadell, en homenatge al P. 
Àngel Rodamilans en el 75è aniversari de la seva 
mort. I el dia 20, a la Parròquia del Carme, del 

barri del Raval de Barcelona, hi hagué un Concert 
Solidari amb motiu dels 25 anys de la Fundació 
Arrels, dedicada a les persones sense sostre. El 
repertori dels programes d’aquests concerts 
fou molt semblant: una primera part amb obres 
del P. Àngel Rodamilans sobre poemes de Mn. 
Cinto Verdaguer; i en la segona, composicions de 
Francesc Civil de tema nadalenc.

L’Escolania, aquest any, va participar a la Marató 
de TV3, que celebrava el seu 20è aniversari. Ho 
féu enregistrant els dies 11 i 19 d’octubre una 
cançó popular irlandesa titulada You raise me 
up, traduïda al català: “Em dónes força”, amb el 
cantant sabadellenc Sergio Dalma. La cançó, a 
més de formar part del CD de la Marató, serví 
de banda sonora de l’espot promocional de La 
Marató. I el diumenge dia 18 l’Escolania hi 
participà en directe. Abans, el dilluns dia 5 de 
desembre, va venir un membre de la Fundació de 
La Marató de TV3 a fer una xerrada als escolans 
sobre el tema del trasplantament d’òrgans, perquè 
els nois coneguin aquest tema escollit per a aquest 
any. 
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Celebracions litúrgiques
El Diumenge de Rams, dia 17 de març, vàrem 
començar les celebracions de la Setmana Santa 
amb la benedicció i processó dels rams. Enguany, 
degut a les obres de les places, la benedicció es 
va fer des de la Creu de pedra de davant l’Hostal 
Cisneros. La benedicció i la missa fou presidida 
pel P. Abat, amb la participació de la Comunitat, 
l’Escolania i Capella de Música i molts fidels.
 El mateix diumenge hi va haver el tradicional 
concert de Setmana Santa. Anà a càrrec de 
l’Escolania de Montserrat i la Capella de Música 
sota la direcció de Bernat Vivancos, acompanyats 
a l’orgue per Mercè Sanchís i al baixó per 
Josep Borràs. La primera part del concert va ser 
dedicada a Tomás Luis de Victoria, del qual se 
celebra enguany el 400è aniversari de la mort. El 
concert acabà amb l’obra El davallament de la 
Creu, una valenta composició del director Bernat 
Vivancos que requeria una participació no menys 
atrevida de l’orgue, a càrrec de Mercè Sanchís. 
Era una estrena.
 A la Vetlla Pasqual va haver-hi tres bateigs: el de 
l’infant Miquel Carreño i el de dos escolans, Biel 
Torres i Roger Casals, que també participaren 
per primera vegada de l’Eucaristia.  A la Missa 
conventual del dia de Pasqua els escolans Pau 
Cluselles i Jaume Diport varen fer la primera 
comunió.

El diumenge dia 12 de juny celebràrem la 
solemnitat de la Pentecosta, presidida pel P. Abat, 
en la missa conventual de la qual el G. Bernat 
Juliol i Galí féu la Professió Solemne.

El diumenge dia 11 de setembre vàrem recordar 

que es complien 130 anys de la coronació canò-
nica de la Mare de Déu de Montserrat i la seva 
proclamació com a Patrona de les diòcesis cata-
lanes. El celebrant, P. Joan M. Mayol, en la salu-
tació del començament de la missa ho recordà: 
“Avui, germans, fa 130 anys de la proclamació de 
la Mare de Déu de Montserrat com a Patrona de 
Catalunya. El poble català, com ara nosaltres als 
seus peus, celebrà l’eucaristia dominical i després 
coronava, amb la solemnitat que requeria el mo-
ment, aquesta Santa Imatge que avui venerem. La 
història ha fet coincidir feliçment aquest dia de la 
Moreneta amb la nostra Diada Nacional. Si aque-
lla va ser una hora bona per a Catalunya, que ara 
la intercessió de Santa Maria ajunti la dedicació, 
el sofriment i l’esforç de tots a fi de poder progre-
ssar com a Poble i de viure amb més compromís i 
amb més goig la nostra fe i la nostra catalanitat”.   

La solemnitat de Tots Sants enguany tingué una 
característica especial, ja que a les primeres ves-
pres el P. Abat beneí el conjunt remodelat dels 
ambons de l’Evangeli i de la Paraula. Després de 
la salmòdia, el P. Abat féu una breu introducció 
anunciant la benedicció. A continuació es procedí 
a la benedicció, amb l’aspersió de l’aigua beneita, 
l’encensament i amb l’oració de benedicció que 
prescriu el Ritual de Benediccions per a aquests 
casos.
 Després lliurà a l’arxícor el leccionari per a la 
lectura de la capítula, acabada la qual el P. Abat, 
dret al faristol de la Paraula, va fer una homilia en 
què relacionà la festa de Tots Sants amb la san-
tedat del seguiment de la Paraula de Déu i amb 
els ambons des d’on és proclamada i actualitzada. 
Explicà amb detall el simbolisme del conjunt re-

Crònica del Monestir
Extracte del Butlletí del Santuari ·  Josep Galobart
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modelat, dels dos ambons i la columna que durant 
el temps pasqual sustenta el ciri pasqual 

Actualitat del Santuari
El dia 3 de febrer, el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya publicava el nomenament del Sr. 
Joan Rigol i Roig com a President de la Comissió 
Executiva del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat. Joan Rigol substitueix Jordi López, 
que ha estat a la presidència de la Comissió 
Executiva els darrers 7 anys.
 El diumenge dia 20 de febrer es va celebrar la 42a 

Renovació de la Flama de la Llengua Catalana. 
Enguany l’entitat organitzadora fou el Centre 
Excursionista de Terrassa. Al matí, abans de la 
missa conventual, el P. Abat va rebre la Flama a 
la plaça del monestir.

El dia 21 de maig va començar a funcionar el 
nou local del servei mèdic anomenat actualment 
Servei de Primers Auxilis. Fins ara el Servei 
de Primers Auxilis es prestava a l’edifici del 
Venerable al costat de les Oficines del Patronat 
de la Muntanya. Ara la nova seu del servei està 

Reforma de l’hostatgeria
El dia 25 de gener es va signar a Montserrat el conveni per a la rehabilitació de l’hostatgeria del 
monestir entre el president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, i el P. Abat. Per aquest 
conveni la Diputació de Barcelona subvencionarà el cost de la reforma de l’hostatgeria. Les obres 
varen començar el mateix mes de gener i s’hi està treballant a bon ritme. Feia anys que aquesta 
dependència necessitava una reforma a fons, a part que calia adequar-la a la normativa actual.
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situada a la Plaça de l’Abat Oliba, al costat del 
local dels Mossos d’Esquadra. El Servei l’atén un 
Infermer titulat i l’horari és: feiners de 9 h. a 16 
h. i els dissabtes, diumenges i festes de 9,30 h. a 
18,30 h. El dia 11 de juliol, festa de Sant Benet, 
el P. Abat beneí i inaugurà oficialment els nous 
locals.

Montserrat Ràdio
El dia 9 de juny, a les 12.00h. va 
començar a emetre Montserrat 
Ràdio, per la freqüència 100.6 FM, 
en període de proves. L’objectiu és 
posar a l’abast dels oients els oficis 
litúrgics de la Basílica i també 
informar de tot allò que s’esdevé 
a Montserrat. Durant el període de 
proves, per Montserrat Ràdio es 
pot escoltar música diversa. Més 
endavant, Montserrat Ràdio, seguint 
una radiofórmula amb presència 
destacada de música catalana, anirà 
incorporant programes que tractaran 
de diversos aspectes de Montserrat, 
com l’espiritualitat, el patrimoni 
cultural i el Parc Natural.
 Finalment, la nit del dia 24 de desembre es 
va inaugurar l’emissió regular de Montserrat 
Ràdio, amb la retransmissió de les matines i la 
missa de mitjanit de Nadal. La programació de 
la ràdio actualment es basa en una radiofórmula 
musical en la qual s’insereixen petits espais de 
pocs minuts de durada (Espurnes, Els Sants del 
dia, etc). A més, s’ofereixen en directe des de 
la basílica els oficis de Laudes i Vespres, així 
com la missa conventual dels diumenges i altres 
solemnitats; aviat s’hi afegirà la retransmissió 
de la Salve que canta l’Escolania al migdia. 
Montserrat Ràdio pot escoltar-se també per 
internet des del 22 de desembre a través de 
www.montserratcomunicacio.cat o des de www.

montserratradio.cat, enllaços que també es troben 
a la pàgina principal del web de l’Abadia de 
Montserrat www.abadiamontserrat.net.  

El dia 9 de juny es presentà als mitjans de 
comunicació el I Festival Internacional Orgue de 
Montserrat. Abat Cassià M. Just, in memoriam 
2011. L’acte se celebrà a la Basílica, a l’orgue. La 
presentació anà a càrrec del P. Jordi-Agustí Piqué, 

Director Artístic del Festival, i comptà amb la 
presència de diversos mitjans de comunicació.
 
Defuncions
El dia 4 de gener va morir al seu monestir de 
Guatapé (Colòmbia) el P. Llorenç M. (Josep M.) 
Ferrer i Miquel del Solà. Tenia 91 anys, en feia 67 
de vida monàstica i 62 de presbiterat.
El dia 7 de febrer moria el P. Jaume M. (Domènec) 
Badia i Torrescassana, als 81 anys d’edat, 64 de 
professió monàstica i 56 de sacerdoci.. Havia 
nascut a Cardona el 25 de febrer de 1929.

El dia 22 de juliol moria a Montserrat el G. Odiló 
M. Planàs. De salut delicada, havia superat mo-
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Visita dels Prínceps 
d’Astúries a Montserrat

El 14 de juliol varen venir a Montserrat, en 
visita oficial, Felip de Borbó i de Grècia amb 
la seva esposa Letízia Ortiz Rocasolano. Hi van 
presidir la inauguració de l’exposició Camins de 
terra, camins de mar, del pintor Hugo Fontela, 
asturià i amic de la princesa. Després va dinar 
amb la comunitat benedictina. 

 El Príncep Felip ja havia visitat Montserrat la 
tarda del dia 21 d’abril de l’any 1990, en el marc 
de la seva primera vinguda a Catalunya com a 
hereu de la Corona. Els Prínceps d’Astúries 
van arribar a Montserrat cap al migdia amb 
el tren cremallera. A l’andana de l’estació del 
Cremallera a Montserrat, els van rebre el P. 
Abat i els pares prior i sotsprior. A l’entrada del 
Museu els esperaven el P. Josep de Calassanç 
Laplana, Director del Museu, i Joan Rigol, 

President de la Comissió Executiva del Patronat 
de la Muntanya de Montserrat.  
 Tot seguit, acompanyats pel P. Abat i per 
les autoritats, presidiren la inauguració de 
l’exposició. Recorregueren les diverses 
sales seguint, atentament i animadament, les 
explicacions del pintor Hugo Fontela, de Rosa 
M. Creixell i del P. Laplana. La mostra repassa 
la producció de l’artista des de l’any 2004 fins 
als nostres dies. S’hi exposen una cinquantena 
d’obres, algunes de gran format, i diverses 

sèries de petits quadres la majoria inèdits, que 
es podran veure a Montserrat fins al dia 13 de 
novembre d’enguany. A continuació la comitiva 
es va traslladar a la sala Puig i Cadafalch. Allí 
hi va haver la recepció. Després tota la comitiva 
es va dirigir cap a la Basílica. A la porta els va 
rebre el P. Josep M. Sanromà, Sagristà Major. 
Pel passadís central es dirigiren al davant del 
presbiteri i van continuar cap al cambril. Els 
Prínceps i el P. Abat varen entrar a la capella del 
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cambril, mentre la comitiva s’esperava a la Sala 
de Banderes. Al cambril els Prínceps restaren 
una estona en pregària a peu dret. Aquest 
moment fou absolutament privat. Tot seguit 
pujaren a venerar la Mare de Déu. 
 A les dues dinaren amb la comunitat de monjos 
i les autoritats que els acompanyaven al refetor 
monàstic. En acabar el dinar, els Prínceps i el 
P. Abat es varen dirigir a la Sala de Degans, on 
varen signar en el Llibre d’Honor de Montserrat. 
Després els Prínceps i el P. Abat es van reunir 
amb la comunitat a la Sala de la Llar. Fou un 
acte senzill. El Príncep, començant en català, 
expressà la seva alegria i la de la Princesa, per 
haver vingut a Montserrat.  Després el P. Abat 
obsequià els visitants amb la Medalla de la 
Mare de Déu i amb dos llibres: el del P. Josep de 
Calasanç Laplana Montserrat. Mil anys d’Art i 
Història, i el del P. Bonaventura Ubach Dietari 
d’un viatge per les regions de l’Iraq (1922-
1923). La trobada s’acabà amb una fotografia 
dels Prínceps amb tota la comunitat. 
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ments de gravetat, que a la llarga li havien dismi-
nuït les forces i els recursos vitals. En morir tenia 
85 anys i en feia 67 que era monjo. Va néixer a 
Barcelona el 12 de setembre de 1925, va ser esco-
là els anys 1939-1941. Després va entrar al mo-
nestir, l’1 d’octubre de 1941; va fer la professió 
simple el 4 de setembre de 1943.
 La professió perpètua, el 30 d’octubre de 1947 i 
el 15 d’agost de 1964 va renovar la seva consa-
gració en forma de professió solemne. Una vida 
de dedicació a Déu com a monjo, a través del 
servei de la música en facetes tan variades com 
a professor de violoncel i d’altres ensenyaments 
musicals a l’Escolania; organista, compositor per 
a la litúrgia.
  També col·laborà amb les Trobades d’Animadors 
de Cant per a la Litúrgia. I sempre amb senzillesa 
i des d’un lloc discret, però amb gran eficiència.
La missa exequial va tenir lloc el dilluns dia 25, 
acompanyat de la comunitat i familiars i molts 
antics escolans de totes les edats, que l’havien 
tingut de professor.

El dia 8 de setembre, solemnitat de la Nativitat 
de la Mare de Déu, a la tarda, morí el P. Odiló M. 
(Francesc) Cunill i Soler, a l’edat de 90 anys. En 
feia 71 que havia professat i 65 que havia rebut 
el presbiterat. 
 
Homenatge al P. Josep M. Cardona
El dia 10 de setembre, a la tarda, a la Sala de la 
Façana del monestir, va tenir lloc un homenatge 
al P. Josep M. Cardona en l’aniversari de la seva 
mort (20-IX-2010), amb motiu de la presentació 
del llibre del P. Bernabé Dalmau titulat Josep M. 
Cardona o l’amor sense mesura (Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2011). Va fer 
de presentadora la periodista Maria Pau Huguet, 
i varen intervenir-hi el P. Bernabé Dalmau, autor 
del llibre; Bernat Vivancos, antic escolà i actual 
director de l’Escolania; Cori Casanova, metgessa 

foniatra i molt vinculada al pare Josep Maria, i 
el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. 
Va cloure l’acte el P. Abat.

Professió Monàstica
El dia 3 de febrer, festa de la Dedicació de la 
basílica de Montserrat, féu la professió solemne 
el G. Vicenç Santamaria i Oller. El G. Vicenç va 
néixer a Santa Coloma de Cervelló l’any 1949 
i havia professat temporalment el dia 12 de 
gener de 2008. En la celebració comunitària ens 
acompanyaren els seus familiars i amics.

El dia 12 de juny, solemnitat de la Pentecosta, féu 
la seva professió solemne el G. Bernat (Daniel) 
Juliol i Galí, que tingué lloc dins de l’Eucaristia 
conventual El G. Bernat va néixer a Girona el 
31 d’octubre de 1978. És llicenciat en Dret. Co-
mençà el noviciat l’11 de juliol de 2005 i profes-
sà temporalment el dia 6 d’agost de 2007. En la 
celebració comunitària es veié acompanyat pels 
seus familiars i amics.

Ordenacions de preveres i diaques
El dia 23 de juny, a la tarda, hi va haver l’ordenació 
presbiteral dels GG. Josep-Miquel Bausset i Ver-
dú, de l’Alcúdia, i Manel Gasch i Hurios, de Bar-
celona. I van ser ordenats diaques els GG. Ser-
gi d’Assís Gelpí i Abradó, de Malgrat de Mar, i 
Carles Xavier Noriega i Merino, de Barcelona. 
L’ordenació la conferí l’arquebisbe d’Urgell, 
Mons. Joan Enric Vives.
 Entre monjos i preveres concelebrants hi havia 
una seixantena de sacerdots. L’Escolania cantà a 
l’ofertori The Lord Bless you and keep you, de 
John Rutter, i a la comunió O Sacrum Convivium 
del P. Benet Julià. Una vegada acabada la celebra-
ció hi hagué una recepció molt concorreguda a la 
Sala de la Façana del Monestir. 

L’endemà, 24 de juny, festa de Sant Joan, el P. Jo-
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sep-Miquel va celebrar la primera missa. L’assistí 
com a diaca el G. Carles Xavier Noriega. El P. 
Manel Gasch va presidir la primera missa el diu-
menge, dia 3 de juliol. L’assistí com a diaca el G. 
Sergi d’Assís Gelpí.

Jubileu monàstic
El dia de la festa de Sant Josep, 19 de març, 
celebràrem el 25è aniversari de professió 
monàstica del G. Josep-Miquel Bausset. El P. 
Abat presidí la missa conventual i comptàrem 
amb la presència dels pares, germanes i familiars 
del G. Josep-Miquel.

El P. Daniel Codina i Giol, el dia 6 d’agost, ce-
lebrà el 50è aniversari de professió monàstica. 
Durant la missa conventual, presidida pel P. Abat, 
el P. Daniel renovà els vots monàstics davant de 
la comunitat i en presència dels seus familiars i 
amics, així com dels pelegrins del Santuari. El P. 
Daniel ha estat membre de la comunitat del Mi-
racle (1993-2002) i Superior de la comunitat de 
Sant Miquel de Cuixà (2002-2011).

El diumenge 25 de setembre celebràrem el 50è 
aniversari d’ordenació sacerdotal del P. Boni-
faci Tordera. Fou ordenat el dia 23 de setembre 
de l’any 1961 per Mons. Antoni Urbss, bisbe de 
Libau (Letònia), que en aquella època estava re-
fugiat a Montserrat. El P. Bonifaci l’any següent, 
1962, va ser destinat a la comunitat de Medellín, 
a Colòmbia, país on residí fins l’any 2007, en què 
retornà definitivament a Montserrat. Va presidir 
la missa conventual i féu l’homilia. Un cop aca-
bada, hi va haver una recepció a la Sala de Rome-
ries. Després els familiars del P. Bonifaci dinaren 
amb la comunitat. 

Nomenaments
El dia 11 de maig, en el comunicat final de la reunió 
n. 198 de la Conferència Episcopal Catalana es 
va fer públic que “A proposta de Mons. Cortés, 
bisbe de Sant Feliu de Llobregat i delegat de la 
CET per a la pastoral del Turisme i dels Santuaris, 
els bisbes han nomenat el P. Josep M. Sanromà, 
monjo benedictí i Rector del Santuari de la Mare 
de Déu de Montserrat, director del Secretariat 
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Interdiocesà de Pastoral del Turisme i Santuaris, 
per als pròxims tres anys”. Li desitgem un bon 
encert en la seva nova missió.

El dissabte, dia 1 d’octubre, el P. Abat va fer 
els següents nomenaments: nomenà Prior el P. 
Ignasi M. Fossas, càrrec que ocupava el P. Joan 
Carles Elvira. Majordom, el P. Manel Gasch, en 

substitució del P. Ignasi M. Fossas. I Sotsprior, 
el P. Joan Recasens, càrrec que ocupava també 
el P. Ignasi M. Fossas. També nomenà secretari 
abacial el G. Bernat Juliol en substitució del P. 
Jordi-Agustí Piqué. I, encara, el G. Carles-Xavier 
Noriega, com a responsable de la revista Studia 
Monastica en substitució del P. Joan Carles 
Elvira. 

ANTICS ESCOLANS / CRÒNICA DEL MONESTIR 

32

21 D’ABRIL DE 2013
APLEC DEL CENTENARI DELS

ANTICS ESCOLANS DE MONTSERRAT


