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2014
Cap a un altre
centenari
Els Antics Escolans tenim devoció per la Mare
de Déu de Montserrat i també pels números
rodons. Si el 2013 vam celebrar amb una gran
festa el nostre centenari com a entitat, en el número de 2014 ens avancem a una altra història
de 100 anys, que en realitat arribarà a l’estiu
d’aquest 2015. Antoni Salabert, de Castellbell
i El Vilar, va néixer el 18 d’agost de 1915, de
manera que d’aquí a tres mesos viurà el seu
particular centenari. Amb ell, i en companyia
de la família, vam tenir una llarga i distreta
conversa que ens va portar al Montserrat de
principis del segle XX. Un cap ben lúcid i carregat de records, i un cant a la senzillesa i a
l’amor que continua amb Montserrat i amb la
Mare de Déu. Moltes felicitats, i gràcies!!

ANTONI SALABERT, nascut el 1915. L’Antic més antic

El proper 6 de desembre de 2015,
diumenge, festa de Sant Nicolau,
es proposa assemblea general
de l’associació Antics Escolans
de Montserrat.
Us n’anirem informant
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L’activitat dels antics escolans
GENER
• El dia 2, Josep Sentmartí (1970-74), al capdavant dels Grallers i Timbalers Ciutat de Vic i al
costat de la coral Canigó, va participar en un Concert de Pel·lícula a l’Orfeó Vigatà de Vic.
• Jaume Miranda (1971-75) va començar l’any en
la seva sisena temporada com a director de cor a
l’òpera de Saarbrücken. Anteriorment havia estat
a la de Kiel, sis anys, i a la de Wuppertal, quatre.
• El dia 3, Joaquim Garrigosa (1965-69), musicòleg i director de L’Auditori de Barcelona, ofereix una xerrada sobre música a Perú i Bolívia
com a preàmbul al concert Un Nadal a 40 graus,
al teatre Metropol de Tarragona.
• El dia 15, Joan Seguí (2006-10) actua dins del
cicle de concerts d’orgue a la catedral de Barcelona, amb un programa de Bach, Mendelssohn,
Guridi i Odiló Planàs.
• El dia 16 s’inaugura al Palau Robert de Barcelona una exposició dedicada a l’abat Escarré, Hi
intervé qui va ser el seu secretari, Aureli Argemí
(1946-51). “Fa 50 anys i encara estem igual. Però
ara, les coses es poden dir”, va afirmar.
• El dia 18, el tenor Roger Padullés (1985-89) va
intervenir com a solista a El Messies de Haendel en un concert al teatre de Sarrià. Fins a finals
d’any va participar en altres produccions a Valladolid, Alcobendas, Saragossa, Barcelona, Ginebra, Tarragona, Oviedo, Concabella i Madrid,
on va tancar el desembre participant de nou a El
Messies en un concert a l’Auditorio Nacional.
• El dia 23, Josep Pons (1967-71) va dirigir
l’Orchestre National du Capitol de Toulouse en
l’Stabat Mater de Poulenc i el Rèquiem de Gabriel
Fauré. Fins a l’abril va dirigir altres programes
amb l’Orquesta Nacional de España, l’Orquestra
Gulbenkian i la del Gran Teatre Liceu a Madrid,

Lisboa, Tolosa i Barcelona.
• El dia 25, Vicenç Prunés (1971-75) acompanya
el Cor de Cambra de Granollers en un concert a
l’Ateneu Barcelonès, on interpreta l’Oratori de
Nadal de Saint-Saëns.
• El dia 30, Rafael Subirachs (1958-61) intervé a L’Auditori de Barcelona en un concert
d’homenatge al general Moragas, en què interpreta Catalunya, comtat gran, que ell mateix ha
contribuït a fer cèlebre.
FEBRER
• Xavier Jorba (1973-77) va estrenar un disc dedi-
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El mestre graller Josep Sentmartí, en un concert a Vic

Exposició sobre l’abat Escarré al Palau Robert

cat a la Verge de la Cova del castell de Calafell. A
l’agost va acompanyar com a pianista un concert
a l’església de Santa Maria del Bruc (Anoia) amb
la participació d’Ignasi Jorba (2010-14) al contrabaix. També va estrenar una sardana, Al Bruc,
dedicada a aquesta població situada al peu de la
muntanya de Montserrat.
• El dia 18, l’organista Arnau Farré (1985-89)
acompanya un concert del Cor Vivaldi al Palau de
la Música Catalana, amb motiu del 25è aniversari
de la formació del cor.

el Cor i Orquestra de Cambra del Conservatori
del Liceu a l’Auditori del Liceu, en un concert
amb obres de Mendelssohn, Dvorak i Ravel.
Aquell març també va dirigir la coral Càrmina
i el conjunt de Música Antiga de l’ESMUC en
concerts de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat.
Havia obert l’any a Igualada, amb un concert de
Bach i Haendel. De les produccions d’aquest any
també destaca el Rèquiem de Fauré interpretat a
Montserrat el 13 d’abril. Fins a final d’any, Mestre també va dirigir altres produccions a Barcelona, Badalona, Terrassa, Igualada, Buenos Aires
(Argentina) i Sant Feliu de Guíxols.

MARÇ
• El dia 7, el pianista Miquel Villalba (1978-82)
va actuar al Teatre Principal de Sabadell al costat
del també pianista Jordi Masó amb obres de Stravinsky, Schubert, Dvorak i Moszkowsky. Fins a
final d’any va actuar en altres concerts i programes a Madrid, Granollers, Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida.
• El dia 14, Francesc Prat (1985-89) va dirigir el concert de presentació de l’Orquestra del
Montsalvat a la ruïnes del Born. Hi va fer altres
dos concerts a Barcelona al juny i al setembre. El
26 d’agost, Prat va dirigir les orquestres del curs
internacional de música de Cervera en el concert
de cloenda.
• El dia 21, Daniel Mestre (1983-87) va dirigir

MAIG
• El dia 7, Albert Cano (2006-10), guanyador del
premi especial al millor concursant espanyol al
concurs Ricard Viñes, actua a l’auditori Enric
Granados de Lleida.
• El dia 19 s’estrena al Gran Teatre del Liceu La
valquíria, de Wagner, en una producció sota la direcció musical de Josep Pons (1967-71).
JUNY
• El dia 12, el tenor Roger Padullés (1985-89) actua com a solista en la Missa en mi bemoll major
de Schubert, amb l’OBC al Palau de la Música de
Barcelona.
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Rafael Subirachs va cantar a l’homenatge a Moragas

El tenor Roger Padullés

JULIOL
• El dia 10, Manuel Valdivieso (1977-81) dirigeix
la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC)
en un concert al teatre L’Atlàntida de Vic, amb
obres de Strauss, Parra i Bach-Schönberg.
• El dia 19, The Minstrels, que formen Joan Baptista Sans (1981-85), Xavier Gallego (1986-90),
Germà de la Riva (1988-92) i Llorenç Castelló
(1986-90), va actuar a la Selva del Camp dins del
Festival JazZelvaGospel’14. Fins a final d’any
també van fer altres actuacions a Vallvidrera, Barcelona, Rubí. Un d’ells amb motiu de l’entrega
del premi Memorial Cassià Just a la Comunitat de
Taizé, al Palau de la Generalitat.
• Eduard Vila (1994-98) i David Hernández i Urpí
(1986-89) participen com a responsables en una
nova edició de les Trobades d’Animadors de Cant
per a la Litúrgia, que es van fer a Montserrat. El
pare Bernabé Dalmau (1953-57) hi va fer una
ponència sobre Els cristians, testimonis de Jesucrist.

participen en un concert sobre Les Músiques del
temps del Greco, dins del II Festival de Música
Antiga de Poblet, a càrrec de La Capella Reial de
Catalunya, que dirigeix Jordi Savall.
SETEMBRE
• El dia 18, el ja exdirector de l’Escolania de
Monterrat, Bernat Vivancos (1983-87), protagonitza un Diàleg amb el Compositor dins del cicle
de trobades que organitza el Palau de la Música
de Barcelona.
• El dia 24, Josep Pons (1967-71) dirigeix
l’Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu en
un concert d’agraïment pels 15 anys des de la
reconstrucció del teatre després de l’incendi. El
repertori, molt popular, incloïa fragments de West
Side Story, fins a Wagner, Bizet o Verdi.
OCTUBRE
• El dia 5, Francesc d’Assís Pagès (1978-82) dirigeix les corals Musical de Bellaterra, Art i Cultura de Canyet (Badalona), L’Orfeó de Sabadell i
Oronell en un concert a la parròquia de Sant Francesc d’Assís de Badalona. Hi intervé com a solista German de la Riva (1988-92). El dia 10 es va
repetir com a concert de Festa Major a l’església
Sant Pius X de Barcelona.
• El dia 10, el tenor Carles Prat (1995-99) actua

AGOST
• El dia 8, el violista de gamba Pere Ros (196468) va dirigir un concert de Banchetto Musicale a
l’església de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
• El dia 16, el tenor Lluís Vilamajó (1976-80) i
el violista de gamba Sergi Casademunt (1955-61)
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L’Orquestra Montsalvat a les ruïne del Born

El Cor de Cambra de Granollers

enregistrat per Deutdche Grammophon, amb
l’Orquesta y Coro Nacionales de España, sota la
direcció de Josep Pons (1967-71).
DESEMBRE
• El dia 10, el tenor Jordi Casals Ibáñez (1983-87)
actua com a solista en la producció Els motets de
Bach, dins de la temporada de música antiga a
l’Auditori de Barcelona. Ho fa amb la coral Canigó i el conjunt instrumental barroc de l’ESMUC.
• El dia 20, Francesc d’Assís Pagès (1978-82) dirigeix la coral Bellaterra i el cor de l’Oronell en el
concert de Nadal a la parròquia de la Santa Creu,
de Bellaterra. El dia 18, havia dirigit un altre concert nadalenc amb la participació de diverses corals a l’església dels Pares Carmelites Descalços
de Barcelona.
• El dia 26, Alfred Cañamero (1975-79), al front
de la coral mixta d’Igualada, va dirigir el tradicional concert de Sant Esteve a l’Ateneu Igualadí, amb obres d’Upsala, Morales, Victoria, Monteverdi, Rheinberger, Debussy, Banchieri i Vila,
entre d’altres. Es tancava un any en què havia
dirigit també, amb aquesta o altres formacions, a
Santa Coloma de Gramenet, Manlleu, Barcelona,
Castelldefels, Noáin (Navarra), Poblet, Caldes de
Montbui, La Llacuna, Torelló, Sant Cugat del Vallès, Lleida i Tarragona.

El baríton Miquel Cobos

com a solista en el concert del Cor de Cambra de
la Diputació de Girona al Palau de la Música de
Barcelona. Hi interpreten obres de Buxtehude.
• El tenor Miquel Cobos (1979-83) parla per a
la revista del RACC: “He cantat de tot: música
antiga, òpera... Fins i tot he participat a musicals
com Mar i Cel... Aquí, combinar estils no és tan
habitual com en països anglosaxons, però m’hi
sento còmode”.
NOVEMBRE
• Antoni Puigvert (1964-68) presenta el llibre La
finestra discreta, un dietari en clau autobiogràfica a partir dels seus articles literaris a la premsa,
desenvolupats i ampliats.
• Surt editat el disc La vida breve, de Falla,
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Activitats de la UEM
Trobades 2014

Festa del Bisbetó

La primera Trobada d’aquest any 2014 es va celebrar els dies 8 i 9 de febrer i va ser per la promoció del 1950-80.
El tema de la Trobada va ser “La saviesa monàstica i el lideratge. La regla de Sant Benet: un camí
per a una bona direcció”, a càrrec del P. Ignasi
Fosas.
Després del cant de Vespres, es baixà a la Cripta
per fer un petit acte en memòria dels monjos màrtirs beatificats l’octubre passat.
Al vespre i després de la informació de la U.E.M.,
el P. Bernabé Dalmau ens parlà d’aquests monjos
màrtirs.
El diumenge hi hagué el col·loqui amb el P. Ignasi Fosas. Assistència a la Missa Conventual i
al cant de la Salve. Després de dinar hi hagué la
trobada amb el P. Abat.
Els assistents van ser: 27 Antics Escolans i 16
acompanyants.
Els participants a aquesta Trobada ja fa alguns
anys que organitzen una excursió el dissabte al
matí. La d’aquest any 2014 va tenir un relleu
especial pel recorregut. (Vegeu-ne l’escrit i les
fotografies que ens han enviat a la crònica que
segueix, a la pàgina 8).
Els dies 15 i 16 de març hi hagué la Trobada
dels més “grans”. Actualment des de l’any 1924
fins el 1950.
Els actes i conferenciant van ser els mateixos de
la Trobada anterior.
Els assistents van ser: 21 Antics Escolans i 14
acompanyants.
El total d’assistents d’aquest any 2014, ha estat
de 48 Antics Escolans i 30 acompanyants.

El Bisbetó d’aquest any 2014 va ser l’escolà Xavier Canadell i Marcé de Les Botigues de Sitges.
La festa va començar a les 9
del matí amb
la
celebració
de l’Eucaristia,
presidida
pel
Prefecte
de
l’Escolania i antic escolà, Sergi
d’Assís Gelpí.
La
celebració
va ser molt participada
pels
escolans en tots
sentits: directors
de cor, solistes, El bisbetó de 2014. Foto: J.S. Martí
organistes i altres instrumentistes que s’anaven rellevant en el transcurs de la
cerimònia.
A la tarda, en una gran sala del Restaurant de la
Plaça dels Apòstols, hi hagué la presa de possessió del Bisbetó amb la llegenda de Sant Nicolau
del P. Ireneu Segarra i després el concert instrumental, tant dels escolans de Primària com els de
Secundària.
El lliurament del petit obsequi que li fem els Antics Escolans el van fer els Bisbetons de 50 i 25
anys: En Pere Ros i Vilanova, de 50 anys, resident
actualment a Madrid, i l’Oriol Torrents i Tintó, de
25 anys, resident a Granollers.
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Excursió per les ermites
Una idea molt encertada d’aquestes Trobades
ha estat la de començar fent una excursió per
la muntanya. És aquella sensació de recordar
aquells dijous a la tarda quan érem escolans. En
aquest cas ha tingut un afegit molt important, ja
que l’excursió va començar per
l’Escala Dreta de Sant Dimes per
on havíem pujat i baixat tantes
vegades i que cap de nosaltres no
ho havia pogut tornar a fer.

compartim la nostra pròpia història.
En el meu cas personal em vaig assabentar de les
vivències del meu pare amb els viatges que feia
amb els escolans quan marxaven de Montserrat

En el meu cas han passat 45 anys.
De veritat que va ser emocionant
i a més estant acompanyats de
les mateixes persones que vàrem
conviure aquells anys. Mentre pujàvem també recordàvem
les castanyades que vàrem fer
amb el germà Prieto al costat de
l’ermita de la Santa Creu.
L’excursió va ser guiada per en
Jordi Solà, que és germà del Germà Carles, recentment traspassat, i un conegut veterà soci
del CEC (Centre Excursionista de Catalunya).
Una persona que és com una enciclopèdia i amb
una gran memòria que durant l’excursió ens va
explicar moltes anècdotes, tant de la seva vida
personal com de la seva família. Anècdotes que
moltes vegades només les saben gent de certa
edat i que han estat silenciades pel moment en
què les van viure.

i que ell no em va poder explicar personalment.
Per això agraeixo tant aquesta experiència que a
part de caminar em va enriquir tant.
Aquest any a l’excursió només érem 7 persones, però va valdre molt la pena. Com a experiència personal ha estat molt enriquidor.
El paisatge que vèiem cada dia quan érem escolans, ara te’l mires amb una altra perspectiva.
El temps també. Recordava aquelles tardes que
ens cansàvem tant. Doncs ara el temps que hem
dedicat en aquesta excursió ens ha passat molt
ràpid, com a la nostra pròpia vida. L’excursió
a les ermites és bonica, plena d’história i amb
molt bones vistes.

Per això la importància d’aquestes excursions, perquè a més de recordar els moments
que vàrem viure amb els nostres companys i
amics, encara ara hi aprenem moltes coses i hi
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A la web dels Antics Escolans també hi ha penjades les fotografies perquè us en feu la idea
i per recordar el lloc on vàrem viure aquells
quatre anys. Acompanyant aquestes ratlles n’hi
hem posat algunes.

caldria continuar aquesta iniciativa que ens permet redescobrir aquells racons de la muntanya
que potser ja hem oblidat.

Comentàvem amb el meu amic Jaume Olivé,
que també va venir en aquesta excursió, que

Jordi Mañé i Casanovas (text i fotos),
escolà dels anys 1965-1969

9
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Crònica de la coral
Comencem els dies d’assaig el dilluns dia 13
de gener al lloc habitual, o sigui als locals de
la Parròquia de la
Bonanova.
Els dies 9 i 16 de maig,
cantem al IESE, en el
lliurament de diplomes
als alumnes.
Conjuntament amb
l’Orfeó Enric Morera
de Sant Just Desvern, la
Coral Turó del Vent de
Llinars del Vallès (Vallès
Oriental) i acompanyats
a l’orgue per en Santi
Vilarrubla (escolà dels
anys 1949-1953) cantem
el Requiem de Fauré el dia 20 de juny a l’Església
Parroquial de Sants Just i Pastor de Sant Just
Desvern (Baix Llobregat).
Després del parèntesi de l’estiu, reemprenem els
dies d’assaig el dilluns dia 8 de setembre.

El diumenge dia 12 d’octubre, ens desplacem a
la població de Torroja del Priorat. Aquí hi fem un
concert.
El diumenge dia 26
d’aquest mes d’octubre,
cantem a la parròquia
de la Bonanova amb
motiu de ser el dia de la
patrona de la parròquia
en una de les misses
d’aquest dia.
El diumenge dia 21 de
desembre fem un concert
(foto) al Santuari de la
Mare de Déu de la Gleva
(Osona) convidats per el Cor d’Homes d’Osona
que dirigeix l’Antic Escolà Alfred Cañamero i
Carreño (escolà dels anys 1975-1979).
El cronista

Els nous antics escolans
Han acabat la seva estada a l’Escolania de Montserrat, el dia 24 de juny de 2014 els escolans:

Ignasi Prunés de Riba, de Granollers
Arnau Gòdia i Sangrà, de Sant Guim de Freixenet
Pau Senserrich i Primé, de Cambrils
Arnau Diéguez i Agut, d’Olesa de Montserrat
Adrià Garcia i Bermúdez, de Sant Vicenç dels
Horts
Guim Prats i Enrich, d’Igualada

Guillem Burjons i Buxalleu, de Pineda de Mar
Miquel Ferrer i Garcia, de Barcelona
Marc Garcia i Bermúdez, de Sant Vicenç dels
Horts
Ignasi Jorba i Prats, de Sant Andreu de la Barca
Mark Lilágan i Márquez, de Barcelona
Jordi Prim i Roma, d’Albatàrrec

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

22 d’agost en Joan Rafael Torras i Margenat, escolà dels anys 1949-1953.

De tant en tant ens arriba la notícia de la mort
d’algun Antic Escolà que ja fa temps que ha passat. Aquest és el cas d’en Lluís Trullàs i Rovirosa,
que residia a l’Hospitalet de Llobregat i que va
morir el dia 22 de gener de 2010. Va ser escolà
dels anys 1933-1935 i la família, al comunicarnos aquest fet, ens diu que un avi seu i un oncle,
ja havien estat Escolans al segle XIX.

A la ciutat de Granollers (Vallès Oriental), hi
finava l’Àngel Parera i Duran, escolà dels anys
1941-1943, el dia 14 de novembre.
Finalment a la vila de Sant Just Desvern (Baix
Llobregat), hi moria l’Ernest Villuendes i Altarriba, escolà dels anys 1958-1960, el dia 6 de desembre.

El dia 31 de gener de 2014, després d’una breu
malaltia, moria a La Bisbal del Penedès (Baix Penedès) en Joan Ferré i Benach, escolà dels anys
1958-1964.
A la ciutat de Barcelona, hi finava el dia 2 d’abril
en Francesc Bañeres i Barril, escolà dels anys
1955-1957.
A la ciutat de El Puerto de Santa Maria (Cadis) hi
finava en Pere Julià i Guixà, escolà de l’any 1946,
el dia 2 de maig.
A la ciutat de Barcelona hi moria el dia 1 de juny
en Francesc Betriu i Tàpies, escolà dels anys
1934-1936.

-----------------------------A la ciutat de Barcelona, el dia 19 d’abril hi moria
la Maria, mare dels antics escolans Xavier Comorera i Tramuns, escolà dels anys 1972-1976, i
de Ramon Comorera i Tramuns, escolà dels anys
1974-1978.

A la ciutat de Badalona hi moria en Dimes Dimas
i Raymi, escolà dels anys 1951-1952, el dia 4 de
juny.
A la ciutat de Vic (Osona), hi finava el dia 30 de
juny en Josep Benito i Bonells, escolà dels anys
1939-1943.

A la població de Lliçà d’Amunt hi moria el dia 4
d’agost, en Vicenç, germà de l’antic escolà Josep
Relats i Arimon, escolà dels anys 1939-1945.

A la població de Sant Quirze de Safaja (Vallès
Oriental) hi moria d’una manera sobtada el dia

A la ciutat de Barcelona, hi moria el dia 27
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d’agost, en Mariano, pare d’en Xavier Foncillas
i Soler, escolà dels anys 1979-1983.

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

A Vic moria el 20 d’octubre, als 96 anys, la Josefina, germana gran de l’antic escolà (1943-48) i
abat emèrit de Montserrat Sebastià Bardolet.
A la població de La Garriga, hi moria el dia 19 de
novembre, la Roser, germana gran de l’antic escolà Enric Sans i Morera, escolà dels anys 19982002
A la ciutat de Girona hi finava el dia 5 de desembre, en Rafel, germà de l’Antic Escolà Albert
Llussà i Torra, escolà dels anys 1981-1985.
Rebin tots ells i llurs famílies el nostre més sentit
condol.
Naixements
En Jordi Fernàndez i Cuesta, escolà dels anys
1987-1991, resident a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), junt amb la seva esposa Giannina
Ingunza i Reategui ens comuniquen el naixement
del seu primer fill, Arnau, el dia 7 de maig.
Moltes felicitats !!!
-----------------------------En la mort d’en Francesc Duran i Obiols
[És repetició de la ressenya publicada al butlletí
corresponent al 2013, en què per un error no es
va adjuntar la fotografia]
Francesc Duran i Obiols, neix a Barcelona el 25
de maig de 1923, dia de Maria Auxiliadora, fill de
Francesc Duran i Dolors Obiols.
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En la mort d’en Joan Ferré i Benach

pintora per dedicar-me única i exclusivament a la
cirurgia durant 13 anys.
En Francesc va dedicar moltes hores a estudiar i
curar la malaltia de Parkinson fins que un dia i per
primera vegada, va operar una malalta amb gran
èxit. La premsa estrangera, sobretot l’americana,
va publicar-ho amb fotografies a la primera pàgina dient així: Por primera vez en España el
Dr. Duran Obiols opera con éxito una enferma
de Parkinson. La premsa d’aquí no en va dir res.
La malalta operada va resultar ser la muller d’un
taxista de Barcelona i la propaganda va ser immensa.
La feina era molta i els clients augmentaven.
L’Associació de la Premsa, Notaris, Esportistes,
Renfe, Telefònica, clientela particular i d’arreu de
la Península.
Ell anava treballant a la Clínica sense deixar
l’Hospìtal de Sant Pau però la diabetis ja feia de
les seves... Tant és així que en ple èxit i molta
feina, va decidir deixar de treballar i anar-nos-en
a viure a l’Ametlla, on ens vàrem empadronar cap
allà el 1991.
Aquí hi vàrem viure tranquils, ell amb la seva
música i jo la meva pintura.
La diabetis avançava i els metges que l’assistien
ja parlaven de tallar-li un peu...
Va ser un any de patiments. El 25 de gener del
2013 a les 3 de la matinada va tenir un infart del
que es va refer.... però el 26 de març del mateix
any, també a les 3 de la matinada, va morir als
meus braços.
Les seves qualitats i virtuts eren: una gran generositat i una gran modèstia. Era un home bo, gran
metge i un bon català amb qui, amb la voluntat de
Déu i l’ajuda de la Verge de Montserrat, espero
poder retrobar-m’hi.

El passat 31 de gener ens va deixar en Joan Ferré. Tenia 65 anys. Aquest escrit vol ser una petita
memòria i un reconeixement a la seva persona i
al seu llegat.
Qui era en Joan? Els qui el vam conèixer, més
o menys profundament, segurament coincidiríem
en definir-lo com una persona amb una inquietud per saber, per conèixer i per fer. Una persona

plena de vitalitat i d’optimisme que encomanava
als que decidien acompanyar-lo en el seu camí.
Aquestes qualitats el feien tirar endavant en tots
els projectes que va emprendre malgrat els entrebancs que poguessin sorgir. Aquells que vàrem tenir la sort de compartir alguna activitat amb ell el
recordarem com li brillaven els ulls d’entusiasme
i d’il·lusió per fer realitat una idea, una activitat o
un repte que l’engrescava.
De camins i de reptes en Joan en va emprendre
molts, però les passions que el feien viure van ser,
sobretot l’amor pel seu país, la música i la natura,
sense oblidar que la gran sociabilitat del seu caràcter el va portar a estimar, de manera generosa,
incondicional, sincera i sense reserves a les persones que van fer amistat amb ell i amb les quals

La seva esposa
-----------------------------
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va compartir molts moments en les diferents etapes de la seva vida.
En Joan era un home amb les idees clares, exigent amb ell i amb els altres, perfeccionista fins a
l’extrem, defensor de les coses ben fetes. Per a ell
no existien les mitges tintes. Quan s’involucrava
en un projecte, per petit que fos, ho donava
tot. Això unit al seu tarannà lluitador i tossut,
tot s’ha de dir, li va portar més d’un conflicte i
desavinença. Però ell no sabia estar enfadat gaire estona ni coneixia el rancor. Aviat li passava
l’emmurriada, i tot seguit buscava la reconciliació i el nou camí per continuar construint.

dedicació a la música, a l’esport i al gaudi de la
natura el centre de la seva activitat.
A través de la música, doncs, en Joan va bastir la seva vida, ja des d’abans del seu pas per

En Joan va néixer en una família que li va transmetre els valors i costums que l’han guiat durant
tota la seva vida: el treball, l’esforç, la responsabilitat, el compromís, la fe, l’honradesa i l’amor
al pròxim. L’herència no va ser minsa, com tampoc ho va ser la que li va aportar la seva segona
“família” sense cap mena de dubte: la seva estada
a l’Escolania de Montserrat, va marcar definitivament la seva trajectòria proporcionant-li els
coneixements, els estímuls i les experiències necessàries per volar pel món amb pas segur i amb
mires d’alçada.
D’allí en va sortir amb els pilars sobre els quals
fonamentaria el seu futur: la seva devoció a Catalunya, a la música, i a la natura. Durant 36 anys
va treballar a La Caixa, la qual cosa, també el
va omplir i el va fer créixer. Per altra banda li
va aportar coneixements, eines i recursos que li
van ser útils per fer realitat els seus projectes. A
les tardes i a la resta de temps lliure en Joan no
parava: assajava corals, tocava el violí en orquestres, feia de professor a escoles de música, anava
a córrer, a caminar, a esquiar o practicar algun
altre esport, es dedicava a la fotografia. A viatjar,
a escoltar concerts i a fer de radioaficionat. Els
dies no tenien prou hores. Amb l’arribada de la
prejubilació als 56 anys, en Joan va fer de la seva

l’Escolania de Montserrat i fins al darrer moment: va ser fundador i director dels Cors Antistiana i Santa Maria de la Bisbal del Penedès en
les seves diferents etapes. També el cor d’homes
Màskili i del Prades Cor. A més va ser director
d’altres agrupacions corals de poblacions com
Sitges, el Prat de Llobregat i de Barcelona.
També va conduir l’escola de música Antistiana
durant els seus primers anys i va preparar diversos joves per entrar a l’Escolania de Montserrat. A
més va ser professor de música a nivell particular
durant molts anys. El violí va ser la seva segona
veu. Amb ell va viatjar per bona part de la geografia catalana fent concerts amb diverses formacions musicals: l’Ateneu de Barcelona, l’Obrador
Instrumental de Manresa, el quartet de corda de
La Caixa, l’Orquestra Simfònica Treu-li la Pols
al teu Instrument de l’Espluga, i l’Orquestra de
Cambra Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú,
entre d’altres.
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Va exercir de professor de solfeig i de cant al
Conservatori de Barcelona, i va ser mestre de
violí de l’escola de Sant Sadurní d’Anoia i a la
de l’Espluga de Francolí. Destaquem com un
dels seus projectes més emblemàtics l’adquisició
d’un orgue de tubs per a l’església de la Bisbal i
la creació d’una temporada de concerts estable i
de referència a la comarca entorn d’aquest instrument: la Temporada Musical a La Bisbal del Penedès dins la qual s’incloïa la Tardoral d’Orgue al
Penedès. Va treballar amb perseverança, trucant a
totes les portes, buscant or sota de cada pedra, i

pràctica d’activitats esportives en l’entorn natural
com l’esquí, les caminades, i l’afició a córrer.
En aquest àmbit, l’anada a peu anual a Montserrat des de La Bisbal, la BEMAP (La Bisbal
Excursionistes Montserrat a peu) era una de les
seves caminades predilectes, que ja va començar
a organitzar des de que va sortir de l’Escolania de
Montserrat i de la que l’any passat s’hauria celebrat la 43ena.edició.
Van ser molts anys i moltes les persones que en
alguna o altra ocasió hi participaren; fins i tot
algun any es van fer dues edicions en comptes
d’una. En Joan, però, no perdia
l’ocasió per fer sortides i va encomanar aquesta afició a coneguts,
amics, i també a membres dels diferents grups musicals dels que va
ser partícip. Els que hem fet sortides amb ell alguna vegada recordem com gaudia de tot el procés;
la planificació prèvia, realitzant
la passejada fos quina fos la dificultat, i fent fotografies de forma
quasi compulsiva que després ensenyaria amb il·lusió tot explicantne el més mínim detall.
Si ens miréssim els milers de fotografies que el Joan va fer durant la
seva vida, podríem fer una passejada per la seva
vida, de bona part de la gent o de les coses del seu
poble, la Bisbal, i de la resta de llocs i persones
que tant va estimar. Aquest testimoni fotogràfic
ens permetria copsar com ha anat passant el temps
en les nostres vides. En Joan sempre deia “stop...
foto” i tothom remolejant s’agrupava per sortir a
la fotografia. Després veient-les s’evidenciava la
importància de deixar immortalitzat un moment,
un record, un indret. Això sí, en Joan quasi sempre darrera la càmera, veure’l a la fotografia ja
era més difícil.

gràcies a les aportacions econòmiques populars,
de fundacions, d’empreses i administracions públiques, va aconseguir els diners per la seva construcció.
Aquesta fita va servir per gaudir del seu so en
concerts, en actes litúrgics, i també per l’educació
dels infants en les visites organitzades des del
Consell Comarcal del Baix Penedès a través del
Centre de Recursos Pedagògics.
En Joan, per altra banda, sempre va necessitar
el contacte amb la natura. La va estimar i cuidar, i també la va gaudir, sobretot, a través de la
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El teu color és el blanc, Joan,
Com blanca és la teva ànima,
i l’estela que has deixat
pel mar de la vida.

A finals del 2006 va ser membre fundador dels
Senderistes Bisbalencs. En Joan va ser-ne escollit
el primer President. Tant amb els caminants bisbalencs, i d’altres que s’hi van afegir en ocasions,
com el grup Calafell Camina, com també amb
grups de familiars i amics, en Joan va compartir
molts quilòmetres a peu per Catalunya i per altres
territoris.

Ha sigut un goig veure
la teva blanca vela
marcant rectes camins
a despit de vents en contra.

Era feliç caminant pels senders del Penedès i dels
seus corriols, sense perdre l’oportunitat de visitar
els masos i masies, barraques i racons diversos
que sorgien al seu pas. Les muntanyes de Prades
i el Montsant, el Pirineu, estaven entre les seves
rutes habituals. Diversos GRs, el Camí de Sant
Jaume, el Teide i molts altres indrets el van veure
passar. La llista és ben llarga.
A través d’aquestes sortides i de les actuacions
musicals arreu, en Joan va aprofitar l’ocasió per
recuperar, difondre i posar en valor les tradicions
i el patrimoni cultural de la nostra Pàtria, i és que,
com ja s’ha dit més amunt, l’amor pel nostre País
el portava arrelat en la seva essència, i en feia
senyera per allà on anava . Propagava als quatre
vents el seu tarannà irreductiblement catalanista.

Els darrers mesos
tot s’ha fet obscur.
Però amb serena dignitat,
has creuat foscor i dolor.
Ara, això ja és passat.
I ets, per sempre, Llum,
i la teva terra, el cel.
Al·leluia !!!
Josepmaria Coll i Rimbau (escolà 1959-1963)
En Joan Ferré i Benach, escolà des de 1958 a
1964, ens deixava sobtadament el passat dia 31
de gener de 2014. Dic sobtadament perquè la
seva malaltia ha estat curta però fulminant. Tots
aquells que l’estimàvem i compartíem les seves
inquietuds musicals, ens hem quedat orfes i esmaperduts.

Potser aquestes paraules en sentit d’homenatge
no li agradarien per la humilitat que el caracteritzava, perquè a ell tots aquests esforços li sortien
sols, li sortien de la seva passió posada en tot el
que feia i creia. Per a molts en Joan ha deixat un
enorme buit impossible d’omplir. El seu record
ens serà present si gaudim amb el seu entusiasme de cada pas que fem pels camins, cada cim
assolit, cada música escoltada i intentem seguir
la seva estela.

En Joan era motor. màquina, i puntal per a tots
i tot allò que girés al voltant de la música, i a la
vegada, un company infatigable. El coneixia bé
i vaig tenir la sort de comptar-me entre els seus
amics. No vam coincidir a l’Escolania, ja que
ell hi entrava l’any que jo en sortia, però a l’any
1964, en acabar la seva estada a Montserrat, va
venir a Valls a finalitzar els seus estudis, crec de
batxillerat. Els seus pares, informats pel Prefecte,
van venir a casa, suposo que per saber com era el
col·legi i l’internat. Els meus pares el van acollir i

Trobarem a faltar el teu somriure.
Maria Teresa Batet; Ferran Solé i
Heribert Ventosa
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en lloc d’anar intern, va conviure amb nosaltres a
casa, mentre van durar els estudis.
La seva primera afició va ser la ràdio i les ones,
volíem sentir la incipient i llunyana emissora de
Montserrat, i malgrat la seva dèria i les moltes
antenes construïdes i instal·lades al terrat de casa
meva, no ens en vam sortir.
De retorn a casa seva va començar a créixer la
llavor musical que portava dintre seu. Inicià la
Coral Infantil a la Bisbal del Penedès, i s’envoltà
de cantaires creant els Cors Santa Maria i Antistiana, i perquè tot aquest treball continués, engegava l’escola de Música, escola que avui és Escola de Musica Municipal.
En aquelles dates, la meva vida professional
m’allunyà del Joan i de casa meva. No sé si va
emmirallar-se en la meva professió, però ell també la seguí i així tots dos treballàvem en la mateixa entitat d’estalvis. Amb una gran sinceritat,
em deia que guanyar-se la vida li permetia gaudir
plenament de la seva gran afició, que era la música.
Tota aquesta activitat, ben segur que li anava petita. D’aquesta manera va anar forjant la idea de
poder inaugurar un orgue de tubs a la seva població. Sense defallir un sol moment, aquesta idea
va convertir-se en realitat, de la mà dels germans
Horta l’any 1989.
Inseparable del seu violí, formava part de
l’orquestra Camerata de Sitges que també dirigí
un temps.
Amb la seva esposa i filles gaudien d’una casa
a Prades, justificació suficient perquè engresqués
a una colla de persones a formar una coral. Així
nasqué el Prades Cor que animava i dirigia. També ja havia començat a fer passos perquè deia que
a l’església de Prades hi mancava un orgue.
Finalment amb una colla d’amics que ens reuníem per cantar, decidírem donar-nos a conèixer
l’any 2000, i en sortí el grup d’homes “Màskili”
Em deixo moltes altres activitats que han omplert

els 65 anys de vida del Joan de La Bisbal (així
el coneixíem); no caben totes en aquest butlletí.
Només vull remarcar la seva vida familiar. Fill
respectuós amb els pares, un sant espòs, un gran
pare i últimament un cofoi avi.
Joan, sempre seràs present entre nosaltres i els
nostres cants.
Joan Màndoli i Rovirosa ( Escolà 1955-1958)
-----------------------------En la mort d’en Francesc Banyeres i Barril
M’han demanat que faci un escrit del que era en
Francesc Banyeres, el meu marit.
Deu fer deu dies d’aquesta peticíó, i ho he intentat diverses vegades sense èxit. No he pogut escriure cap paraula ja que començava i se
m’amuntegaven els records en el meu cap i al meu
cor, que m’ennuegava i em tremolava la mà.
Avui, dia de la Immaculada de 2014, serà el darrer intent, a veure si la Mare de Déu m’ajuda.
El “Frans” va viure com el que era. Un bon cristià i un home de bé. Era creient i estimava Déu,
la seva família i la seva professió. Crec que en
aquest ordre.
Estava tan orgullós de tenir
sis fills, que
per poc que
se li presentés l’ocasió,
ho deia per
tal de treure
un ohh.....
d’admiració.
Estimava la
seva esposa
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amb la mateixa intensitat que me l’estimo jo a
ell.
Quant a la professió, era cirurgià. Va salvar moltes vides i va ajudar a moltes altres. Va treballar
a molts hospitals i s’enorgullia d’haver pogut
ajudar a tantes persones. Es sentia especialment
orgullós d’haver estat metge al Cottolengo, metge
dels més necessitats de la nostra societat,
Estimava la vida i apassionat de l’esport: corria,
esquiava, navegava... i ho feia amb la il·lusió
d’un nen.
També tenia un altre do: la seva veu. Va ser escolà de Montserrat i li cantava a la Mare de Déu
com un àngel, no podia ser d’una altra manera.
En el moment d’escriure aquestes ratlles fa 8
mesos que va morir. Aquell dia vaig pensar que la
Mare de Déu, me l’havia pres, perquè volia que
només li cantés a Ella, i li vaig recriminar però
aviat me’n vaig adonar que el Frans sempre havia
estat seu i no meu, i que me l’havia deixat 41 anys
i per això li estic molt agraïda.

Por donde pasaba dejaba estela; ayudó a muchos
jóvenes perdidos o que le veían como un punto
de referencia, y siempre les hablaba de lo que él
practicó durante su vida: El espíritu de sacrificio,
tan poco usado hoy, y sobretodo de quién él quería mucho: Cristo.
Alegre, trabajador y luchador, murió en su despacho, no quería jubilarse.
.
Muy amigo
de la gente
de cualquier
clase social
(tenía muchos
amigos), y me
decía muy
a menudo:
“Aquí,
en
esta
tierra
es donde he
sido muy feliz en toda mi
vida” (Llevábamos viviendo aquí
34 años, en El Puerto de Santa Maria – Cádiz).
Estava felicísimo siempre que íbamos a Montserrat para algún evento, y me explicaba con gran
ilusión su paso por allí. Estuvo en la Escolania el
año 1946, recordava el Padre Anselmo, etc.
Conprenderán que el vacío que me ha dejado
es imposible rellenar, puesto que él era único y
irremplazable. “Yo le amo tanto”.. y doy gracias a
Dios de haber vivido esa gran historia de Amor.
Dejó todo hecho y su misión cumplida aquí en
la tierra
Pilar Martín Soto, esposa.

Espero que el Frans li estigui cantant des del
Cel.
Els teus t’enyoren. Fins aviat
Carolina Merinero, esposa
-----------------------------En la mort d’en Pere Julià i Guixà
De Pedro podría decirles muchas cosas, porque
fué un buen compañero de vida y formábamos
un gran equipo. Era una persona muy inteligente
y culta, pero como los grandes, trataba de pasar
desapercibido.
Siempre mantuvo y aplicó las enseñanzas recibidas en su formación (Colegio, Universidad, Doctorado, etc.) y disponía de una gran vida interior.

------------------------------
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En la mort d’en Francesc Betriu i Tàpies

poques hi havia fa trenta anys en pobles petits. Va
portar el gas i canalitzar-lo per al seu us domèstic.
Va ajudar les entitats esportives i culturals, pagant
equips, costejant impressions de llibres i butlletins, contribuint a la reconstrucció de l’ermita
de Sant Andreu del Castell d’Oliana, etc. Però
ultra les obres vistes i conegudes, hi ha l’ajuda
anònima a la família humil o a la persona sola
que, sabedor ell que li mancava, per exemple un
frigorífic, o una rentadora, o queviures, l’hi feia
arribar sense fer soroll.
A la seva vida personal, va ser un pare i un avi
afectuós, dedicat a la seva família,. Amable i extremadament tolerant. Vam viure molt lligats a ell
i ara l’enyorem moltísim.

En Francesc Betriu i Tàpies va morir el dia 1 de
juny de 2014 a l’edat de 88 anys. Va néixer a
Oliana (Alt Urgell) on era conegut com a “Cisquet de Cal Cases”. Va ingressar a l’Escolania de
Montserrat el dia 6 de setembre de 1934, fins al
22 de juliol de 1936. Va cursar dos anys escolars.
Allà va cultivar el seu gust per la música, que el
va acompanyar tota la seva vida.
Fou un enginyer industrial de renom i empresari català. L’any 1962 va crear la fàbrica de petits

Papà, no t’oblidem

Les teves filles
------------------------------

En la mort d’en Dimes Dimas i Raymi
Ens han demanat a la família que féssim un escrit
i ens ha semblat molt adequat presentar aquestes
lletres que li van dedicar els seus amics el 6 de
juliol a la missa en memòria que es va fer al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona.

Francesc Betriu és el primer per l’esquerra

electrodomèstics Taurus a Oliana amb una veritable vocació social ubicada en l’àmbit rural; va
crear un model de desenvolupament basat en el
benestar del treballador i amb la compatibilització
del treball agrícola amb l’industrial. La creació de
Taurus va representar per Oliana un creixement
sostingut, tant de població (arribant-la a duplicar
i situar-la a prop dels 2.500 habitants), com en benestar social i econòmic, que mai ningú no hauria
pogut imaginar.
Ara que ja no hi és hem de dir que en Francesc
Betriu va estimar Oliana més enllà del que era
el seu comès, el de l’empresari que donava feina a gairebé tothom que trucava a la seva porta:
va costejar l’obertura de carrers i avingudes; va
construir la zona esportiva, amb una piscina com

“Sens dubte que acceptareu amb mi que les paraules d’elogi, agraïment i valoració de la seva
vida i llegat, no li agradarien gaire a en Dimes,
tant humil i senzill com era, mai donat a l’elogi
ni que en fos mereixedor. També estarem d’acord,
tots els qui el coneixem bé, que coincidirem en la
mateixa opinió i que cap de vosaltres em dirà que
les meves referències i opinions són exagerades.
En Dimes ha estat un home exemplar en totes
les facetes de la seva vida, una vida rica i plena
d’activitats, de treball com a mestre fuster i empresari, com a marit i pare de família com activista social, sense oblidar la seva llarga etapa a
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l’Agrupament de Sant Jaume com a Cap i Guia
Escolta.
La seva fe i espiritualitat cristianes, nascudes
amb el baptisme, es consoliden a Montserrat, a
l’Escolania. La seva fe no dubta ni defalleix, el
seu testimoniatge és clar i exemplar, ajudant les
parròquies, membre durant molt anys de la Legió de Maria, visitant malalts i desvalguts. Els

-----------------------------En la mort d’en Josep Benito i Bonells
Benvolguts Antics Escolans de Montserrat i a tots
els residents d’aquest lloc tan ple de màgia i amor
per La Moreneta,
En Josep Benito i Bonells (Cofundador de la Coral “Antics Escolans de Montserrat”) ens deixà el
passat 30 de juny de 2014 a l’edat de 86 anys. En
el moment d’escriure aquestes ratlles ja fa gairebé
set mesos que estem sense ell. És dur, tot i saber
que és llei de vida i el trobem molt a faltar, però
ens consola saber que ens espera feliç a nosaltres
i a tots els seus éssers estimats, inclosos els antics
companys de Montserrat i amics que va anar fent
al llarg del seu recorregut per aquest món
Tot i ser un gran pianista, organista i un nen solista prodigiós, mai no va perdre ni un bri del seu to
ni el color de la seva meravellosa veu amb humilitat i senzillesa. No es va poder dedicar exclusivament a la música, ja que va estudiar enginyeria
industrial i compaginar aquestes dues activitats es
fa bastant difícil. No obstant, al mateix temps va
ser pianista de l’Orfeó Vigatà durant molts anys,
quasi des de la seva fundació i col·laborant al mateix temps amb altres entitats i esglésies en actes
solemnes, tals com la Catedral de Vic, el mateix
Monestir de Montserrat, a la Basílica de Lourdes
durant 30 anys, a l’altar major de Sant Pere de
Roma al Vaticà, a les cases natals dels grans compositors (Beethoven, Mozart, etc,) i acompanyant
a sopranos i tenors de primer nivell.
Però només se li il·luminaven els ulls quan parlava de les seves vivències de nen solista a Montserrat de petjada frèvola i de la veneració mútua
amb el Pare Ireneu Segarra per a la dedicació a ell
en especial amb la formació musical. Eren temps
difícils ja que estaven en plena segona Guerra
Mundial.

darrers anys, aquí a Sant Jeroni, que tant estimava, fent de guia i duent a terme molts treballs de
voluntariat.
En Dimes ha estat per a molts el germà i l’amic,
el Cap, l’exemple a seguir. Com diu Rudyard,
Kipling escriptor i premi Nobel molt lligat a
l’Escoltisme, en Dimes ha estat capaç d’omplir
l’inexorable minut amb seixanta preciosos segons
en totes les etapes de la seva vida exemplar.”
La família hem tingut la sort de gaudir de totes
aquestes etapes de la vida d’en Dimes i de poder
viure el seu exemple des d’una perspectiva més
directa, per això podem constatar, com indiquen
les primeres línies d’aquest escrit, que no hi ha
exageracions, i l’escrit acaba amb aquesta frase:
“Dimes has estat un home, has dominat la terra
i tens per dret el Cel. Que tots nosaltres un dia,
seguint el teu exemple, et puguem veure”.
Família Dimas
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En aquells anys els seus pares li van regalar una
cadena d’or amb dues medalletes, una del Sagrat
Cor i una altra de la Verge de Montserrat. Les va
portar penjades al coll tota la seva vida, literalment, i només se les va treure dues vegades, la
primera per una prova mèdica i la segona per al
seu enterrament. I ara les guardo jo, la seva esposa, com un gran tresor.
És per tot això i moltes més anècdotes refe-

lo present a les vostres oracions.
Moltes gràcies per tot.
La seva esposa Maria Antònia Mateo i fills.
Del nostre estimat Josep, que ens va deixar el 30
de juny de 2014 a l’edat de 86 anys, ens agradaria conservar en el record, aquells moments que
el van fer una persona tan especial: el seu caràcter afable, la seva bonhomia, la generositat i la
predisposició a qualsevol col·laboració humana i
musical.
Des dels seus anys a l’Escolania de Montserrat
(1939-1943), on va ser solista, la música va omplir la seva vida i la de la seva família, acompanyant-la tant en els moments joiosos com en els
més tristos.
En Josep, excel·lent pianista, es transformava
quan les seves mans es movien per les tecles del
piano. Sobretot recordem com gaudia improvisant melodies i com mirava a qui l’escoltava amb
un somriure feliç mentre tocava. No va estimar
només una sola música. Començant per la música
religiosa que va aprendre a Montserrat i que va
interpretar fins els darrers dies de la seva existència a misses, casaments, enterraments o com
a organista de les esglésies de Sant Domènec i
Sant Felip Neri de Vic; i passant per la música
clàssica com a solista, acompanyant cantants i
cors com l’Orfeó Vigatà, fins les seves particulars
creacions jazzístiques.... tot en la seva vida tenia
un acompanyament musical..
En els darrers temps, malgrat que la malaltia anava avançant, va conservar les ganes intactes de
fer música, afrontant els patiments amb alegre i
soferta resignació.
Sempre el portarem al nostre cor.

rents a les seves arrels musicals de família i de
l’Escolania de Montserrat que en el nostre adéu,
que és un interludi amb l’Església, plena de gom
a gom, amb l’Orfeó Vigatà, l’Hospìtalitat de Lourdes i el Cor de Jubilats de Roda de Ter, de que
era director, tots junts amb el cor encongit vàrem
cantar el Virolai.

Família Benito

Perdó per fer aquesta ressenya com si fos un elogi, un acte d’orgull, però és que ens sentim orgullosos d’haver-lo tingut al nostre costat. Tingueu-

------------------------------
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En la mort d’en Joan Rafael Torras i Margenat

tenir lloc el 2013 a Montserrat i en la que varen
interpretar conjuntament amb l’actual Escolania,
un cant al presbiteri de la basílica als peus de la
Mare de Déu. Per ell va ser un dia molt emotiu
del qual més d’una vegada ens en havia parlat.

El 22 d’agost de 2013 va morir l’amic i bon feligrès: Joan Rafel Torras i Margenat, nascut a Sant
Quirze de Safaja l’any 1939. La seva mort sobtada i imprevista va causar molt sentiment en tots,
com es va posar de manifest en el darrer comiat
que li va donar la parròquia, presidit per la seva
família, encapçalada pels seus sis fills. Era una
persona també molt coneguda per ésser cap d’una
de les famílies més antigues i tradicionals de la
parròquia. Per aquesta, ell era un puntal ja que
per ésser expert en música, com Antic Escolà de
Montserrat entre el 1949 i el 1953, dirigia els
assaigs i el càntics que encapçalaven un grup de
feligresos en les grans festes de Nadal, Pasqua i
Festa Major.

Suposo que de Montserrat en va heretar el gran
patriotisme que sempre va mostrar i que l’omplia
de joia quan sabia que a Montserrat s’havia destacat en alguna declaració d’amor a Catalunya,
quan encara hi havia poca o cap llibertat per expressar-se.
Per a mi, com a rector i amic, em queda el record

Les vesprades en les que fèiem els assaigs a la
Rectoria eren per a tots esperades perquè la seva
paciència o habilitat amb què els dirigia, així com
també a l’església en aquelles principals diades,
era per a tots motiu d’íntima satisfacció. També
com a bon músic, havia compost la solfa d’alguns
dels Goigs que la parròquia canta en els quatre
aplecs a capelles del terme, començant pel que es
fa cada any entorn a Sant Antoni de Pàdua, la capella del seu mas natal Torras. Aquest any, dissortadament només va poder assistir a dos d’aquests
aplecs, el de Les Torras i el del casal del Maset.
En Joan Rafel guardava un gran record de la seva
estada a Montserrat, com de l’elecció del Bisbetó,
de la qual ell era finalista però va acabar sent només “Vicari General”, per petites intrigues que ell
recordava i m’havia explicat amb certa ironia. Un
gran record d’aquella època era per ell la visita
que part de l’Escolania va fer a Roma per cantar en la festa de la proclamacíó del dogma de
l’Assumpció de la Mare de Déu, a la que només
participaren alguns escolans de veu destacada.
I sobretot la Trobada d’Antics Escolans que va

d’aquesta llarga amistat, molt anterior a passar jo
a la parròquia de Sant Quirze i sobre tot el goig
que li vaig donar en oferir-li, ben relligat i emmarcat, el resum de Genealogia i Documentació
del seu mas, fet l’any 1753 pel clergue Pere de
Rocafort, de la vella documentació del mas que
s’inicia el segle XIII. És l’estudi d’aquesta documentació la que a mi em va vincular amb la família Torras des del 1958, que ha perdurat fins ara
i que és causa que m’ha empès a redactar aquest
breu semblança de l’amic traspassat.
Antoni Pladevall i Font, Prevere
------------------------------
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En la mort de l’Àngel Parera i Duran

sacerdotal.
I el tercer motiu va ser poder celebrar aquesta
festa després de superar una malaltia molt greu.
A part de moltes altres qualitats del nostre pare,
volem destacar l’amor amb que va cuidar la nostra mare durant la seva llarga malaltia. Amb els
18 anys de convivència amb l’Alzheimer, en què
ell va ser sempre el cuidador principal, mai vam
sentir-li una sola queixa, mostrant una excepcional fortalesa.
Molta part d’aquesta fortalesa va ser gràcies a la
fe que tenia el nostre pare; que sens dubte va estar
en gran part alimentada pel seu pas pel Monestir
i a la important vinculació que va tenir amb la
institució al llarg de tota la seva vida.

El passat 14 de novembre de 2014 moria Àngel
Parera i Duran amb 85 anys, després d’un seguit
de complicacions que li van sobrevenir en pocs
dies. D’aquests 85 anys, formà part de l’Escolania
de Montserrat durant els anys 1941-1943,
Nasqué a Granollers el 8 de desembre de 1928 on
va exercir de farmacèutic durant més de 60 anys.
Va ser un treballador incansable i va realitzar la
professió amb una gran honradesa i professionalitat.
El 8 d’octubre de 1956 es casà amb la també granollerina Anna Bonany i Guri. El matrimoni fou
celebrat en el Monestir de Montserrat pel Pare
Agustí Figueras amb qui varen tenir el goig de
poder celebrar-ne, el 8 d’octubre de 2006, les seves noces d’or.
Aquestes Noces d’Or van ser molt importants
pel nostre pare per tres motius: El primer el fet
d’haver pogut compartir aquests
cinquanta
anys
amb
la seva estimada Anna
i poder-ho
celebrar amb
les persones
que ell més
estimava: les
seves filles,
gendres
i
néts i una cinquantena de bons amics.
En segon lloc fou que, tot i que ja estava molt
delicat de salut, el Pare Agustí Figueras va poder concelebrar la missa de les Noces d’Or dels
nostres pares el mateix any que celebrava el centenari del seu naixement i un any després de commemorar el 75è aniversari de la seva ordenació

Les seves filles, Maria, Marta i Montserrat
-----------------------------En la mort de l’Ernest Villuemdes:
L’Ernest Villuendes i Altarriba va néixer a Barcelona el 2 de desembre de 1947 i va morir a
l’Hospitalet de Llobregat el dia 6 de desembre de
2014, tot just havia fet 67 anys.
Les casualitats de la vida! Va morir el mateix dia
que a Montserrat se celebra el dia del Bisbetó,
que ell recordava amb tanta estima.
D’aquell any d’escolà a Montserrat (1957-1958)
guardava un bon record tant de l’acolliment dels
monjos, com dels companys i sobretot dels valors
que li van inculcar.
Un dels dies més importants en la seva vida va
ser casar-se a Montserrat el dia de Sant Jordi amb
la nostra mare Maria Dolors.
Va ser pare de dues filles i un fill, i després avi de
dos nens i una nena.
A la família ens ha quedat pendent de fer una
visita a Montserrat tots junts amb néts inclosos,
ja que amb nosaltres quan érem petits hi anàvem
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amb ell almenys un cop a l’any, o bé ell hi pujava
a les Trobades d’Antics Escolans.
Aquest mes de juny de 2014, en una petita treva
de la malaltia va poder pujar a Montserrat amb
son cosí, va ser un dia especial, recordant-hi anècdotes i vivències de la seva estada a l’Escolania.
Sempre, sempre ens encomanem com ho feia ell
a la Mare de Déu de Montserrat, ja que gràcies a
l’educació i les ensenyances que ens va donar, és
el nostre referent.
El nostre pare era un home senzill, seriós i molt
treballador, fins i tot els caps de setmana s’enduia
el treball a casa, imposava respecte (tan sols amb
una mirada ja sabíem el que volia dir), i sempre
preocupat en tirar endavant la família.

va sentir estimat i acompanyat en la malaltia, ja
que no el van deixar mai de visitar. Ho va agrair
moltíssim, se sentia estimat.
Les altres grans passions era llegir. Tenia molts
llibres d’història, li podies preguntar de qualsevol
cosa de la història i ell t’ho sabia respondre. El
nostre pare quan mirava una pel·lícula de guerra
et podia rectificar l’uniforme dels soldats dient
el que hi faltava o el que estava malament. Era
un gran observador, sobretot en els detalls més
petits.
No es va desvincular mai
de l’Església,
ja que participava sempre
que podia en
les coses de la
parròquia de
Sant Just i Sant
Pastor, assistint
a les misses,
ajudant alguna
vegada a llegir
algun text, o bé
participant tan
en el Consell Pastoral, com en el grup de Justícia
i Pau de Sant Just.
El nostre pare es va sentir estimat per tothom,
mai oblidarà la companyia que li va fer la gent
que l’envoltava, tant de la parròquia, com d’antics
Escoltes i sobretot de la seva família i així ens ho
feia saber.
El trobem molt a faltar, era un dels dos pilars de
la nostra vida. Papa t’estimem, i com diuen els
Escoltes: Sempre a punt, tant com puc i res a mitges.

Quan era petit no va tenir una infància gaire fàcil, ja que es va quedar sol amb la seva mare, era
fill únic i els seus pares es van separar, quant ell
tan sols tenia dos anys. Encara que anys més tard,
amb el seu pare s’hi va retrobar, ja que aquest va
estar molts anys treballant a l’estranger.
Una de les coses també més importants per
a ell, una de les seves grans passions, va ser
l’Escoltisme. Va ajudar a formar un agrupament
Escolta a l’Hospitalet, va ajudar a fer un llibre
de la Miscel·lània de Sant Just Desvern, sobre
l’escoltisme a Sant Just, escrivint i dibuixant un
capítol sobre l’escoltisme i els uniformes.
Sempre, si li demanaven ajuda sobre algun tema
de l’escoltisme, intentava ajudar aportant documentacíó fins i tot en la celebracíó de l’aniversari
del que va ser l’Agrupamernt més important en
la seva vida, l’Agrupament Escolta i Guia Sant
Jordi de Catalunya, el Sant Jordi d’Esplugues de
Llobregat.
Un fet important per a ell, també, va ser el treure’s
la insígnia més alta de l’Escoltisme: l’Ensenya
de Fusta i ensenyar en temes sobre l’escoltisme
a d’altra gent.
Va fer grans amics dins l’Escoltisme, amb qui es

La seva esposa Maria Dolors, els seus fills
Mònica, Susana i Esteve i els seus néts Arnau,
Noa i Pau.
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Antoni Salabert i Viñets
És el més antic dels Antics Escolans de Montserrat. El proper 18 d’agost celebrarà 100 anys.
Va ser escolà de Montserrat des del setembre de
1924 ﬁns al gener de 1930. Fill de Castellterçol,
de ben petit ja va anar a viure a Sant Llorenç
Savall, a pagès. Des d’allà va fer el pas cap a
l’Escolania i iniciava una llarga vida que encara
continua. De memòria i conversa prodigioses per
la seva edat, ens va rebre aquest mes d’abril a
casa seva de Castellbell i el Vilar. Llegeix matí i

tarda i surt encara a fer un petit passeig diari. En
l’entretinguda conversa amb la seva ﬁlla Emília i
el seu gendre Carles, vam repassar el seu pas per
l’Escolania dels anys vint del segle passat. Res a
veure amb els escolans actuals: la seva excursió
més llarga no va ser a la Xina, sinó a Monistrol. I
en cinc anys d’escolà la família el va poder pujar
a veure dues vegades. El que hi ha a continuació
és una transcripció de la llarga estona de conversa. Moltes gràcies a l’Antoni i a la família!

La família
Vaig ser el 12è de 13 germans. Érem una família
de pagès. Jo vaig néixer a Castellerçol però amb
tres mesos ja vam anar a Sant Llorenç Savall. La
família venia d’una casa de Sant Quirze Safaja,
on ja feia més de 40 anys que hi era. El meu pare

ja hi havia nascut, en aquella casa. Quan em van
tenir a mi feia poc n’havien marxat.
El primer contacte amb l’Escolania
A Sant Llorenç va arribar un vicari nou i va organitzar una mica d’escolania a l’església. Ens hi
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vam ajuntar una colla. Recordo que era pels volts
de Setmana Santa i ens feia cantar estrofes del Via
Crucis. I va ser arran d’això que se li va acudir
preguntar-nos si ens agradaria anar a Montserrat,
que ell ja es cuidaria de tot. Jo no sabia ni on era,
Montserrat. Vaig arribar a casa i vaig dir “Mare!
Aniré a Montserrat!”.

... I vaig tenir com a director el pare Anselm Ferrer i, com a prefectes, el pare Àngel Rodamilans i
el pare Isidor Fonoll.
Un dia a l’Escolania
Ens llevàvem a les 5 del matí. Era l’única cosa
que sabia fer bé [riu] perquè sempre era el primer
que saltava del llit. I al germà Anselm Tetas, que
era l’ajudant del prefecte, jo també l’ajudava. Passava a trucar a totes les portes. Llavors estàvem
amb cel·les individuals, els escolans. Jo tenia el
número 131. Els escolans ens marcàvem la roba
amb la primera centena, llavors.

Vam ser tres, a fer la prova. Hi vam pujar amb un
cotxe de la línia, la tartana de l’època. El vicari
ens va pagar al viatge i el dinar. El pare Anselm
Ferrer ens va provar la veu a tots tres i a mi em
va dir de seguida que ja m’hi podia quedar. A un
atre company, en Xavier Riera, li va dir que ja
l’avisarien. Però al tercer del grup ja li va dir directament que no. En Riera va acabar essent escolà amb mi.

A les 6 hi havia missa. A l’altar major. I després
també ens tocava, de tant en tant, anar a ajudar
a missa als altars laterals. Tocava una campana i
algun escolà havia d’anar a fer el servei. Recordo
que un dia no va arribar qui esperaven i em va
tocar a mi. Acabava de sortir de la matinal i no
vaig tenir temps d’anar al lavabo. Tenia ganes de
fer “majors”, que en dèiem. Vaig poder aguantar
la missa, però quan va haver acabat i ja entrava a
l’Escolania, va baixar tot [riu]. Encara recordo el
germà Cebollero, que em va ajudar. No va ser res
greu, per sort....

Vaig entrar a l’Escolania el 15 de setembre de
1924. Tenia 9 anys.
He de dir que jo no he sigut mai bo, per interpretar. I això que el pare Anselm ho va provar de
totes maneres, però no se’n sortia. Quan arribava
el moment de fer algun solo m’atabalava i sempre
acaba sortint un gall.
Les visites i les sortides
Suposo que el pare i la mare devien estar contents,
que fos escolà. Però eren temps molts diferents,
aquells. En els cinc anys que vaig ser escolà em
van venir a veure dues vegades. I la sortida més
llarga que vam fer des de Montserrat, una sola
vegada, va ser per baixar a Monistrol, d’excursió.
Vam anar a casa d’un que es deia Gibert. Llavors
ja hi havia el cremallera [es va inaugurar el 1892]
però encara no hi havia totes les estacions.

Al matí fèiem una estona d’estudi abans
d’esmorzar i després ja venien les classes. I també cantàvem la Salve cada dia. A vegades també
passava que venia algú que tenia cèntims i pagava
perquè sortíssim a cantar. Això s’ha acabat.
Els estudis
No he sigut mai gaire bo, per això d’estudiar...
Quan vaig acabar els meus cinc anys d’Escolania
recordo que em va venir a buscar el meu germà
gran, a Montserrat. I el pare Isidor Fonoll, que
llavors era al prefecte, ja el va avisar que no calia
que insistissin, en això de fer-me estudiar. Que no
era pas el meu fort..!

Aquells anys també eren a l’Escolania, com a escolans, els que deprés serien el pare Gregori, el
pare Ireneu, el pare Guiu Camps, el pare Damas,
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Instruments
Vaig fer piano i també tocàvem una mica un harmònium que hi havia. Però sobretot em vaig quedar amb el violí. A última hora també una mica de
viola, però sobretot violí.

vam anar estalviant per comprar una jazz band.
Una bateria, vaja. I ens la vam poder comprar. El
que la tocava no sabia gens de música, però tenia
molt sentit del ritme i ens anava molt bé.
L’orquestrina la vam poder anar engreixant. I
quan vam reprendre les actuacions, després de
la guerra, vam arribar a ser nou de colla. També hi havia en Xavier Riera, aquell que havia fet
les proves amb mi per poder ser escolà. Tocava
el trombó. L’estanquer del poble, que dibuixava
molt bé, ens va fer una Libèl·lula a la bateria. Va
ser el primer nom que vam tenir. I després, Joventut. Tocàvem sobretot a Sant Llorenç, però també
per pobles del voltant.

Quan vaig sortir de l’Escolania no vaig continuar
la música. Amb el piano ja veia que no me’n sortia, però amb el violí va ser diferent. A Sant Llorenç teníem un orfeó i resulta que entre ells i el
rector em van pagar un violí perquè pogués anar
tocant. I va resultar que davant de casa teníem un
xicot que tocava el piano i feia música en una sala
de ball que hi havia al cafè. I em va dir “Ton! Per
què no véns a casa, que estudiarem junts?”. I així
va començar la meva faceta de músic. Fins que

Retorn a Montserrat
De Sant Llorenç Savall en vaig marxar el 1940. El pare havia mort poc
després de sortir de l’Escolania, i la
mare, quan jo tenia 18 anys. Primer
havia anat a viure a casa d’una germana i, després de la guerra, a casa
d’una altra.
Entre 1942 i 1944 vaig tornar a
Montserrat. Vaig fer mig any de
postulantat i un de noviciat. Després
d’haver viscut amb la meva germana vaig anar a Marganell. Treballava
a la Masia Solà, on feien el Brandy Bruch, que era dels monjos. He
Antoni Salabert amb la seva ﬁlla, Emília, i en Carles, el gendre
treballat de tot, a la vida. De pagès,
de manobre, a la fàbrica, ... A Marun dia ja em va proposar actuar amb ell el cafè. El ganell m’hi vaig casar i ens hi vam estar fins el
problema és que ell cobrava i jo no. [Riu].
1967, quan vam venir a viure a Castellbell i el
Vilar. Entre els estalvis i la venda de la petita casa
Al cap d’un temps va haver de marxar a la mili i al de pagès de Marganell vam poder fer el pas. La
seu lloc s’hi va posar un fill de l’alcalde, que em casa de Marganell encara existeix.
va proposar reenganxar-me. I llavors ja va ser per
crear una petita orquestrina, un quartet. Recordo La guerra civil
que ens donaven un duro per a tots quatre, que Entremig de tot això havia passat el servei mili-
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tar i la guerra, que em va tocar viure a
l’Aragó. La mili l’havia fet a La Corunya. A més del violí també havia havia
estudiat una mica la trompeta, i això em
va convertir en cornetí d’ordres. Quan
van demanar qui tenia formació musical
em vaig apuntar de seguida. I la guerra
la vaig passar a l’Aragó. Sis mesos a
Saragossa i retirada per la Franja i Fraga, que vam fer com vam poder. Jo em
vaig escapar amb una colla de sis o set.
Recordo que, un cop a Fraga, hi havia
un camió entravessat que barrava el pas
i la gent que travessàvem a peu ens hi
L’Antoni Salabert es cuida, i també el cuiden molt...
havíem d’enfilar per esquivar-lo. Ja hi
vam veure morts, allà. Però poc després
de travessar el pont vam sentir una gran explosió. a Barberà, el mossèn també em va demanar que
L’acabaven de volar. Hi va morir molta gent, allà. l’ajudés i anava a tocar a missa.
Ja es va dir, arran d’això, que el riu Cinca va ser
el més tenyit de sang de tota la guerra. L’aigua La recepta dels 100 anys
baixava completament vermella.
Això sí que no ho sé. El meu pare va morir amb
71 anys i pensava “Marededéu, no hi arribaré pas,
Marganell
jo, aquí!”. I mentre ho he anat dient han anat pasAllà també hi vaig fer una mica de músic. Hi te- sant els dies... [Riu] Fins als 85 anys encara anava
níem els dos fills a l’escola i jo hi col·laborava en bicicleta. Ara ja no.
ensenyant els nens a tocar alguna cosa i també
quan feien activitats. A Marganell hi ha El ball de [Aquí s’expliquen la filla Emília i en Carles, que
la coca, per exemple, que jo tocava amb el violí. I ens acompanyen] És molt metòdic en tot. Es lleva
també vaig col·laborar amb un mestre que prepara- a quarts de 8 del matí. Menja de tot. Triturat, però
va petites comèdies musicals, que representàvem de tot. I no pica res entre hores. Sopa als volts de
en una sala que hi havia. De rector teníem el pare les 7. I per berenar, un gotet d’aigua amb una presa
Remigi Aixalà, que anava i venia de Montserrat. de xocolata. Dos quadrets, no més. Ni un iogurt,
Baixava un harmònium molt petit i jo el tocava. no vol. I abans d’anar a dormir sempre resa el
La missa de mossèn Romeu, fèiem. [Entona un rosari. Fins a l’estiu passat encara anava a missa.
fragment del kyrie]. He de dir que el piano no l’he Ara ja no, excepte festes com Nadal i Pasqua. Sotocat mai bé, o sigui que l’harmònium tampoc. bretot per la calor i perquè ja es cansa una mica,
Feia el que podia. I un cop vam ser a Castellbis- tanta estona. I el mossèn li porta la comunió. Però
bal també vaig col·laborar amb la colla de basto- ell encara surt a fer una passejadeta per davant de
ners del poble, i amb altres entitats. Sempre he casa. I llegeix matí i tarda. Coses de Montserrat
ajudat en el que he pogut. Després de la guerra, i llibres d’història i biografies, com les memòries
quan vaig anar a viure amb una meva germana de Josep Benet o les de Moisès Broggi.
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‘Cançons i caparrons’ del pare Rodamilans

El que ve a continuació
és una selecció de Cançons i caparrons. Instantànies musicals. És una selecció dels entranyables i
simpàtics versos que el pare Àngel Rodamilans va musicar per a cadascun dels escolans, que la van
presentar com a ofrena el dia de la seva professió solemne, el 6 de gener de 1927. El mateix Rodamilans la va musicar i es va cantar per primera vegada amb motiu de l’onomàtica de l’abat Marcet,
també antic escolàm, el 1935. A veure si hi trobeu la dedicada al nostre homenatjat...
Francesc X. Estrada
Só la darrera estrella / del vostre bell jardí / só l’última poncella / que acabo de florir.
Antoni Òdena
Com rajolí suau i fi d’aigües
gemades / refilaré i us cantaré
belles passades.
Marià Draper
Volva de neu / somrís d’estel /
àngel perdut pels caminals del
cel.
Ignasi Mundó
Encar no us sé cantar / Verge
Maria / però la meva mà / ja
us pintaria.
Sebastià Sala
Blanca flor, moixonet / caparró
d’angelet.
Bonaventura Mestre
Al vostre entorn / Verge encisera / som una eterna Primavera / de cançons.
Salvador Arechinolaza
Us fem suau cantúria / amb
gràcil voladúria / de papallons.
Antoni Camps
Blavor del cel, dolçor de mel.
Jaume Puigdomènech
Sóc petitet / com gra de mill / i

ja us canto com un grill.
Josep M. Ximenis
Com més xica és la nou / més
soroll mou / dring de cascabell
/ i de picarol
Francesc Bernadó
D’un nom em dic Francesc / de
l’altre Bernadó / si l’un és tot
música / l’altre tot és dolçor.
Josep Casanovas
Só el més petit / eixorivit / ocell
joliu /del vostre niu.
Josep M. Montserrat
Testa daurada / com un camp
de blat / boca badada / mira
encisat.
Francesc Riera
El vostre nom, Maria / és regalim de mel / per ço jo el diria /
de nit i de dia.
Antoni Salabert
Oh Verge encisera / lliri esbadallat / flor de ginestera / romaní ensucrat.
Josep Gibert
Só un llir florit als vostres peus
suaus / de tant mirar-vos tinc
els ullets blaus.
Antoni Ciurana
Puix sou rossa com l’aurora /
dolça Verge del meu cor / com
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la guatlla cantadora / cantaré
entre espigues d’or.
Jordi Camps
Rosa de Sant Jordi / tremolor
d’estel / espigueta d’ordi / rajolí de mel.
Salvador Cabré
Só encar novell pinçà / oh Moreneta / però ja us sé cantar /
una miqueta.
Josep Guix
Daurat flauteig de merla enjogassada / oh gràcia traspassera d’esquirol! / Surt dels teus
llavis la cançó ensucrada / amb
les dolçors d’un màgic flabiol.
Joan Baldrich
Al vostre entorn, Rosa d’Abril
/ quin voleiar d’abelles!
Josep Verdés
Viu i saltador / com un passarell / viu i garlador / com un
gafarró.
P. Àngel Rodamilans
Als vostres peus, gentil Verge
Maria / aquesta garba poso de
cançons / beneïu el pintor que
l’embellia / el músic, el cantor i l’Escolania / beneïu les
cançons i els caparrons
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De gener a abril

serà en Pau Jorquera.
Aquest quadrimestre, l’Escolania ha fet una gira
de concerts a Estats Units d’Amèrica i un concert
a Perpinyà i un altre a Cervera.

El dijous, dia 16 de gener, es comunicava als
escolans, a les seves famílies i a la comunitat, i
l’endemà, per mitjà
d’una nota de premsa penjada a la pàgina
web de Montserrat es
feia públic, que a petició pròpia, en Bernat
Vivancos, director de
l’Escolania, al final
d’aquest curs deixarà la
direcció de l’Escolania
i el substituirà en Llorenç Castelló, actual
director adjunt. El dia
30 d’abril es feia públic que el nou director adjunt

Del dia 10 al 18 de març l’Escolania va anar a fer,
per primera vegada en la seva història, una gira
de concerts als Estats Units d’Amèrica. Una gira
preparada amb molta cura i il·lusió. El dilluns,
dia 10, volaren des de Barcelona a Nova York.
En arribar visitaren Times Square, el seu entorn i
Broadway i dormiren amb famílies a Nova York.
El dia 11, dimarts, al matí visita amb autocar per
la ciutat. Anada a Spence School, on tingueren
un intercanvi i dinar de convivència amb les estudiants de música de l’Escola. A la tarda visita
a Central Park i al Museu MOMA. Retorn a les
famílies d’acollida. El dia 12, dimecres, al matí
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assistents als concerts cal esmentar la Sra. Marta
Casals Istomin, vda. de Pau Casals; el Comissari
del Tricentenari, Miquel Calçada; l’ambaixador
d’Espanya als Estats Units i nombrosos catalans.
El dia 8 d’abril l’Escolania va anar a Perpinyà a
fer un concert a l’església de Santa Maria de la
Real, en el marc del 28è Festival de Música Sacra
de Perpinyà que es celebrà del 5 al 19 d’abril. I
el dia 11 d’abril a Cervera, on va fer un concert
a l’església de Santa Maria, dins el programa del
4t. Festival de Pasqua de Cervera. El programa
d’ambdós concerts fou el mateix. La primera part
Mestres de l’Escolania i la segona amb peces de
Bernat Vivancos, Pau Casals i Francesc Civil.

visita a Battery Park, al sud de Manhattan. Visita
a l’Estàtua de la Llibertat. A la tarda anada a New
Jersey i visita a la fàbrica Aqua Products, patrocinador de la gira. Concert a Cedar Grove High
School i retorn a New York. El dijous, dia 13, al
matí visita a l’Empire State Building. Anada a
l’Escolania de St. Thomas, dinar i preparació del
concert. A la tarda, concert a St. Thomas Church,
a la 5a Avinguda. El divendres, dia 14, al matí, visita a Brooklyn Bridge, Manhattan i Wall Street.
Anada a New Jersey, visita al Museu Thomas
Edison. Anada a Summit per conèixer el cor New
Jersey Youth Chorus. Concert a l’església Calvary Episcopal amb el New Jersey Youth Chorus.
Anada a dormir amb famílies a New Jersey. El
dissabte, dia 15, anada a Washington, visita als
principals monuments, al Capitoli, la National
Mall i la Casa Blanca. Missa a la Basílica Nacional dels Estats Units i cants finals. Anada amb
famílies de Washington. Diumenge, dia 15, anada
a Strathmore i concert. Retorn a Washington. El
dilluns dia 16, des de l’aeroport de JFK retorn a
Catalunya. Arribada el dimarts, dia 18, al matí,
a Barcelona. El programa dels concerts, titulats
Montserrat i Catalunya, mil anys de música, tenia dues parts, en la primera s’interpretaren cants
marians a la Mare de Déu de Montserrat i en la
segona part, cançons populars catalanes. Entre els

Durant el mes de febrer el canal oficial de

l’Escolania a You Tube va arribar al milió de visites. Des del seu inici, l’any 2008, a través de
www.youtube.com/escolaniamontserrat han visualitzat els vídeos oficials de l’Escolania persones de quasi tots els països del món. El canal té
1.700 subscriptors, que reben periòdicament les
novetats de l’Escolania i els enregistraments musicals més recents.
El dissabte, dia 1 de març, es va celebrar la X
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l’arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric
Vives, l’alcalde de la Seu i nombrosos alcaldes dels pobles on es celebraren concerts. L’endemà, dia 20, el concert fou a
Esterri d’Àneu, i el dissabte dia 21 a la
Pobla de Segur. En tots tres concerts el
programa fou el titulat Mil anys de música a Montserrat. Els concerts foren molt
concorreguts i ben rebuts pels assistents.
Com és costum el darrer diumenge del
curs, a la tarda, a la Sala de la Façana
del monestir, es va fer el Concert de fi
de curs de l’Escolania, destinat als familiars. Es
tractà d’un concert d’orquestra i cambra en què
participaren tots els escolans, dirigit pel professor
d’orquestra Càndid Rodríguez.

Jornada de Portes Obertes a l’Escolania. Dedicada especialment a nens fins a 8 anys i a les seves
famílies per tal de donar a conèixer què és i com
funciona l’Escolania de cara a possibles candidats
a escolans. En l’organització de la Jornada també
hi col·laboren antics escolans i l’AMPA.

El dia 24, festa de Sant Joan, després de la missa
conventual hi va haver l’acte de comiat dels escolans, molt emotiu com sempre, però aquest any
una mica més degut que també era la darrera Salve que dirigia en Bernat Vivancos com a Director
de l’Escolania.

De maig a agost
El dia 9 de maig l’Escolania va anar a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona on va
fer el concert solidari que aquests darrers anys
acostuma a fer per ajudar alguna causa justa. En
aquesta ocasió el concert anava destinat a donar
suport econòmic a la Fundació d’Oncologia infantil Enriqueta Villavecchia, amb motiu del 25è
aniversari de la fundació. En aquests 25 anys la
Fundació Enriqueta Villavecchia ha ajudat a més
de 3.000 famílies de nens i joves malalts de càncer i ha impulsat avenços i millora en el camp de
l’oncologia i de l’hematologia pediàtrica. El programa del concert fou de Mestres de l’Escolania.
Els dies del 19 al 21 de juny l’Escolania va fer tres
concerts en el marc del Festival de Música Antiga
dels Pirineus. El dia 19, el concert d’obertura del
Festival a la catedral de la Seu d’Urgell, fou presidit pel Conseller de Cultura, Ferran Mascarell,

El mateix dia 24 de juny, juntament amb el comiat dels escolans també es va fer el comiat del
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Director de l’Escolania en Bernat Vivancos, el
qual, per poder dedicar-se més plenament a la
composició i a la seva tasca com a professor de
l’ESMUC, va demanar de deixar la Direcció de
l’Escolania. El càrrec de Director de l’Escolania
a partir del proper curs l’exercirà l’antic escolà
Llorenç Castelló, que fins ara n’era el sotsdirector; i farà de sotsdirector en Pau Jorquera.

els nous escolans. La cerimònia, que va seguir
l’esquema dels anys anteriors, fou presidida pel
P. Sergi d’Assís Gelpí, Prefecte de l’Escolania, i
pel G. Efrem de Montellà, Director de l’Escola i
la Residència. Els nous escolans són: Roger Alsina i Planas, de Sant Salvador de Guardiola; Joan
Boixadera i Ballarà, de Montmajor; Xavier Canadell i Marcé, de les Botigues de Sitges; Bernat
Capdevila i Gil, de Sant Vicenç dels Horts; Oriol
Ensenyat i Puig-gròs, de Sant Sadurní d’Anoia;
Arnau Hortal i Bernadas, de Terrassa; Miquel Leiva i Ricart, de Vilafranca del Penedès; Josep Picañol i Estruch, de Sant Pere Sallavinera; Oriol Setó
i Soler, de Manresa; Bru Solà i Inaraja, de Vic;
David Guitart i Solanes, del Vendrell, i David Perelló i Gràcia, d’Arbeca. La
celebració fou molt viscuda,
especialment pels familiars
dels nous escolans.

El dia 27 de juny els escolans que acabaven
l’estada a l’Escolania van fer un viatge a Anglaterra acompanyats del G. Efrem de Montellà i d’en
Genís Segura. Retornaren el dia 4 de juliol.
El dissabte, dia 23 d’agost, a la tarda, arribaren

De setembre a desembre

Els dies del 27 al 30 d’octubre
l’Escolania va anar a Alemanya on va fer dos concerts. El dia 27 en van fer
un a l’església parroquial
de Röttenbach, i el dia 29, a
Passau, van fer el segon en el
marc del Festival de Música
d’aquesta ciutat. El programa era format per repertori de l’Escola Montserratina, des del Llibre
Vermell fins a compositors contemporanis. Els
escolans van poder gaudir d’un extens programa de visites a aquesta ciutat, a la riba dels rius
Danubi i Inn. Era el primer concert del director
Llorenç Castelló a l’estranger. Els acompanyà la
professora d’orgue Mercè Sanchís.

El dijous, dia 11 de setembre, tingué lloc la vestició dels nous escolans. L’acte es va celebrar a
les 12 h. a la Basílica. L’Escolania en ple, amb
els seus formadors i alguns professor, van rebre

El dia 6 de setembre l’Escolania va participar,
juntament amb la Coral Sant Jordi i l’Orfeó Català, al concert celebrat a la Façana del Naixement de la Sagrada Família, organitzat per la Co-

de vacances els escolans de 2n. Els escolans de
5è, 6è i 1r arribaren l’endemà, diumenge, dia 24 a
la tarda. Els nois de 4t que comencen aquest curs
està previst que arribin el dia 2 de setembre. El dilluns, dia 25, al migdia, l’Escolania va reprendre
el cant de la Salve i el Virolai a la basílica.
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missió del Tricentenari. El
programa dels tres conjunts
corals va ser un repertori de
cançó popular catalana. Entre els assistents hi havia el
cardenal de Barcelona, Lluís
M. Martínez Sistach, Mariona Carulla, presidenta de
l’Orfeó Català i Jordi Faulí,
arquitecte de la Sagrada Família. Cal destacar la nombrosíssima assistència de públic i l’impressionant marc
de la Façana del Naixement il·luminada.

va participar en la celebració “Paraula de Déu
i Músiques del món”, en l’acte de cloenda del
Congrés Internacional de Pastoral de les Grans
Ciutats. En arribar, els escolans van ser rebuts per
l’arquitecte en Cap, Jordi Faulí, i van fer una visita al Temple.

El dia 24 d’octubre l’Escolania va anar al Vendrell, on a l’església parroquial va fer un concert
amb motiu del 41è aniversari de la mort del Mestre Pau Casals. L’organitzava l’Associació Pau
Casals i els Amics de l’Orgue del Vendrell. Els
escolans, abans del concert, van visitar la CasaMuseu Pau Casals. A la primera part van oferir

repertori de l’Escola Montserratina i a la segona
un repertori de cançons catalanes.

El dia 28 de novembre l’Escolania va anar a fer
un concert al teatre Clavé de Tordera, amb un
programa nadalenc. I el 19
de desembre, divendres a la
tarda, l’Escolania va anar a
Barcelona, a la parròquia de
Sant Agustí, on va fer el Concert Solidari que l’Escolania
ofereix cada any. En aquesta ocasió el concert era en
benefici dels infants, joves
i famílies del Centre Joan
Salvador Gavina, en risc
d’exclusió social, que reben
atenció al barri del Raval de
Barcelona. La Fundació Joan
Salvador Gavina celebra aquest any el 35 aniversari de la seva fundació.

El dia 25 de novembre l’Escolania va anar al
Temple de la Sagrada Família de Barcelona, on

El dia 21 de novembre, un divendres, anticipantse al dia de Santa Cecília, es va fer l’elecció del
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(1989-1993). El concert fou
molt concorregut.
Ha sortit a la venda el nou
CD de l’Escolania de Montserrat titulat In Montibus
Sanctis dirigit per Bernat
Vivancos. Mercè Sanchis,
orgue. Escolania de Montserrat. Capella de Música de
Montserrat i BCN Barcelona
Metall Quintet. Fou enregistrat l’octubre del 2013 a la
basílica de Montserrat, amb l’orgue de Montserrat. Conté vuit peces arranjades per Bernat Vivancos: 1. Ave Maria de Schubert. 2. Ave Maria
de Bach. 3. Fundamenta eius. 4. Salve Regina. 5.
Salve Montserratina “Cantantibus Organis”. 6.
Welcome. 7. Es ist ein Ros entsprungen. 8. Santa
Nit. Està dedicat al P. Ireneu Segarra. Amb una

Bisbetó del 2014. Després de la missa de Santa
Cecília i un intens matí electoral, a primera hora
de la tarda fou elegit Bisbetó en Xavier Canadell,
de les Botigues de Sitges; com a Vicari General
en Roger Alsina, de Sant Salvador de Guardiola,
i com a Secretari en Joan Boixadera, de Montmajor.
El dia 6 de desembre, la festa de
Sant Nicolau va començar al matí
a la Basílica amb la missa en honor
del patró dels escolans, amb la participació de formadors, professors,
familiars i amics. Presidí la missa
el P. Sergi d’Assís i va fer l’homilia
el G. Efrem de Montellà. A la tarda
al complex dels Apòstols es va celebrar el concert de Sant Nicolau, amb
el tradicional Himne del gloriós Sant
Nicolau i l’Himne dels escolans, del
P. Àngel Rodamilans i el Cant de la
Llegenda de Sant Nicolau, música del P. Ireneu
Segarra i lletra d’Enric Balaguer. La segona part
anà a càrrec de l’orquestra i del grup instrumental
dirigits pel professor Càndid Rodríguez. Com és
costum hi van participar els bisbetons de fa cinquanta anys, en Pere Ros i Vilanova (1964-1968),
i el que en fa vint-i-cinc, l’Oriol Torrents i Tintó

presentació titulada Paràfrasis i miracles, de Jaume Cabré. I un escrit, La recerca de la Bellesa, de
Ramon Humet.
[Nota. Les imatges d’aquesta crònica són totes de
la històrica gira de concerts als Estats Units]
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75 anys de la recuperació del Monestir

generals de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya; Antoni Reig, Director General de Joventut de la Generalitat; la Mare Montserrat Viñas,
abadessa del monestir de Sant Benet i el P. Manel
Gasch en representació del monestir de Montserrat. També hi era present Jordi Bonet, memòria
històrica del moviment escolta a Catalunya.

El dia 29 de gener es complí el 75è aniversari de
la recuperació del monestir després de la guerra
civil. De fet, el dia 28 de gener de 1939, ja va
pujar a Montserrat el G. Ildefons Llobet, però, en
no trobar-hi monjos tornà a marxar.
El dia 29 varen pujar, per una banda, el
matí, el P. Sever Renyé i per l’altra, a la tarda, enviats pel P. Abat Antoni M. Marcet, el
P. Aureli M. Escarré i el G. Albert Miquel.
També hi retornà el G. Ildefons Llobet.A la
tarda, a la basílica, van posar una imatge de
la Mare de Déu de Montserrat a l’altar. Tot
seguit van resar el rosari, vespres i cantaren
la Salve i el Virolai.
L’endemà, dia 30, al matí, van celebrar la
primera missa. El dia 1 de febrer, van arribar els PP. Andreu M. Ripol i Reinald M.
Bozzo, acompanyats d’un parell d’oficials
militars i soldats.
El dia 7 de febrer va arribar a Montserrat
el P. Abat Antoni M. Marcet i Poal, acompanyat
del seu secretari, el P. Pere Celestí Gusi, i altres
monjos. A partir d’aquell moment es va reprendre
la vida monàstica i el servei al Santuari.

A l’acte hi van prendre part un centenar de Caps
d’Agrupaments Escoltes i Guies de Catalunya. El
MISC està obert a joves membres del moviment
escolta d’arreu del món que vulguin dedicar uns
dies a aprofundir la seva dimensió espiritual, per
tal d’enriquir la seva tasca com a educadors. És
un espai creat per a desenvolupar un programa
de treball basat en uns materials d’inspiració cristiana oberts a tothom, creients i no creients, en
contacte directe amb la natura i vivint el dia a dia
de manera autogestionada, fidels al mètode escolta i guia.
El dia 29 de maig es va inaugurar al Centre d’Art
d’Escaldes–Engordany d’Andorra l’exposició
Cultures asiàtiques. El fons del Museu de Mont-

Montserrat International Scout Center
El dia 22 de febrer, al migdia, a la Sala de la Façana del monestir, es va fer l’acte de presentació del
Montserrat internacional scout center (MISC). En
l’acte hi participaren Andrea Demarmels, President de la regió europea de la World Organization
of the Scout Movement (WOSM); José Cayuela,
President de la Federació Catalana d’Escoltisme
i Guiatge; Lluís Marca i Trini Molist, Comissaris
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serrat, que es podrà visitar fins al dia 20 de setembre. És la quarta vegada que el Museu de Montserrat està present en terres andorranes, aquest
cop amb una selecció de trenta-dues obres de la
col·lecció d’art oriental.

Montserrat (Aplicació informàtica), que amb el
nom de Guia de Montserrat, desenvolupada a partir de l’estructura dels continguts de la web www.
montserratvisita.com, és de gran utilitat per al visitant, ja que permet tant la preparació prèvia a la
visita com l’acompanyament durant els diferents
recorreguts que es proposen.
La nova App de Montserrat està disponible per
a telèfons Android i OS –a Google Play i App
Store, respectivament. La informació que ofereix
té l’origen en els apartats del web www.montserratvisita.com: Coneix Montserrat, Organitza la
visita, Propostes de visita i Actualitat.
Concretament, a la nova App es troba documentació sobre la Basílica de Santa Maria, la Santa
Imatge, l’Escolania, el Museu de Montserrat
(MDM), l’Espai Audiovisual i els itineraris del
museu a l’aire lliure, que es poden fer de manera
autònoma, amb mapes i fotografies.
Aquesta App, que neix amb l’objectiu de facilitar
informació i assessorar els pelegrins i visitants de
Montserrat, està disponible en català, castellà i
anglès, i es pot descarregar gratuïtament a Google
Play i App Store en la llengua que estigui configurat el telèfon, amb l’opció de canviar entre el
català i el castellà.

El dia 26 de juny, vingué a Montserrat el pintor
Sean Scully per visitar les obres de restauració de

l’església de Santa Cecília de Montserrat i ajustar
la seva producció artística a l’espai que actualment s’està rehabilitant. En la roda de premsa va
explicar el que pensa fer i el sentit estètic i espiritual que volia que tingués la seva obra.
El dia 1 d’abril es feia públic la concessió al P.
Hilari Raguer de la Creu de Sant Jordi. El dia 22
d’abril, vigília de la festa del Patró de Catalunya,
al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, el P. Hilari Raguer, acompanyat del P. Abat
i del P. Manel Gasch, va rebre –al costat d’altres
persones i institucions– la Creu de Sant Jordi en
un acte presidit pel President de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas. Al P. Hilari Raguer, se li
concedí “pel seu compromís social i amb la catalanitat, des d’una destacada contribució a la historiografia” catalana. El discurs d’agraïment dels
guardonats el va fer l’escriptor Jaume Cabré.

VIDA INTERNA DEL MONESTIR
El dimarts, dia 1 d’abril, celebràrem el 25è aniversari de la benedicció abacial del P. Abat Sebastià M. Bardolet. El P. Abat Sebastià va presidir la
missa conventual, en la qual va fer una homilia
amb referències al ministeri abacial. També hi
participà l’Escolania.
Després de la missa hi va haver una recepció pels
familiars i amics a la Sala de Romeries. També
van venir totes les abadesses, priores i superiores dels monestirs de monges benedictines de la

El dia 14 d’octubre s’endegava la nova App de

38

ANTICS ESCOLANS / CRÒNICA DEL MONESTIR
Federació Catalano-Balear, de la qual el P. Abat
Sebastià ha estat l’Assistent de la Federació fins a
finals del mes de març. Els familiars, les monges
i alguns amics van dinar amb la comunitat.

el G. Pere Damià els seus familiars i amics.
Defuncions
El Diumenge de Rams, dia 13 d’abril, cap a dos
quarts de 12 de la nit, a la seva cel·la de la infermeria del monestir, morí el P. Pere M. Puig i
Mirosa. Tenia 96 anys, en feia 73 que era monjo i
68 que va ser ordenat sacerdot.

El dimecres, dia 6 d’agost, festa de la transfiguració del Senyor, celebràrem el 50è aniversari de
professió monàstica dels PP. Salvador Plans i Josep Massot. A missa conventual, que presidí el P.
Abat, els dos jubilars van renovar els seus vots
monàstics davant de la comunitat, els familiars i
amics. Després hi hagué una recepció a la Sala
de la Façana del monestir pels familiars, amics
i coneguts.

El dissabte dia 19 de juliol, després de la pregària de Nona, a la infermeria del monestir morí
el P. Francesc Xavier Altés i Aguiló. En aquell
moment estava acompanyat d’alguns familiars i
monjos. Tenia 66 anys, en feia 44 que era monjo
i 26 que era sacerdot. El P. F. X. Altés entrà l’any
1968 al monestir de Santa Maria de Solius, on féu
la professió solemne el 25 d’abril de 1976. El 20
d’agost de 1979 passà, del monestir de Solius, a
ser monjo del monestir de Montserrat. La missa
exequial i l’enterrament van tenir lloc el dilluns,
dia 21, acompanyat de la comunitat, familiars i
amics.
A la matinada del divendres, dia 19 de desembre, a la infermeria del monestir morí el P. Marc
M. (Jordi) Taxonera i Comas. En aquell moment
estava acompanyat del P. Antoni Pou que el vetllava. Tenia 95 anys i en feia 71 que era monjo i
66 que va ser ordenat sacerdot. La missa exequial
i enterrament tingué lloc el dia 22 de desembre.
Presidí el P. Abat i va concelebrar l’arquebisbe
d’Urgell, Joan Enric Vives. Hi van assistir, a més
dels seus familiars, el President de la Generalitat, Artur Mas; el Conseller de la Presidència i
Portaveu del Govern, Francesc Homs; l’Alcalde
de Monistrol de Montserrat, Joan Miquel Rodríguez; el Director General d’Afers Religiosos, Enric Vendrell i representants de diverses entitats,
associacions i grups amb els quals el P. Marc havia tingut relació.

El P. Salvador Plans, entre altres càrrecs, ha estat
Prefecte de l’Escolania i Consiliari del Oblats de
Montserrat, i actualment és Assistent de les Benedictines de la Federació Pirenaica. El P. Josep
Massot és el Director de Publicacions de l’Abadia
de Montserrat i de la revista Serra d’Or. Entre les
nombroses distincions que ha rebut destaca el
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
El dia 13 de setembre, celebràrem plens d’alegria
el 25è aniversari de professió monàstica del G.
Pere Damià Coral. Presidí la missa el P. Abat.
Com és de consuetud va fer la renovació de la
Professió. Després de la missa hi va haver una recepció a la porteria del Monestir. Acompanyaren
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