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Presentació
Text llegit a l’inici de la missa Conventual de l’Aplec, el 21 d’abril de 2013
Som un nombrós grup que volem representar tots
aquells que en la seva jovenesa vam tenir la sort
de ser escolans d’aquest santuari de Montserrat.

història va íntimament lligada a la persona venerable del P. Abat Marcet. El reconeixement de la
Unió va ser un dels primers actes que el nou abat,
acabat de ser elegit ara fa cent anys, va acceptar i
protegir amb il·lusió, ja que ell també havia estat
escolà.

Encara que històricament no sabem exactament quan va començar
l’Escolania, el cert és que
fa molts segles que uns
nois cantors han ornat amb
els seus cants les celebracions i, juntament amb
els monjos i els pelegrins,
s’han adreçat a Déu i a
Maria que, des d’aquests
cims, és Princesa i Mare
dels catalans.

“Mare, aquí teniu els vostres fills!”. Ens agrada de
dir-ho. Ho som d’una manera especial perquè tots
nosaltres durant uns anys
vam estar aquí al vostre
costat i vam cantar les
vostres lloances. Ens coneixeu molt bé. Després
cadascú va emprendre el
camí de la pròpia vida.
Però sempre ens ha quedat
la seguretat de la vostra
protecció.

Fa molts segles, d’això.
Per tant, som milers els qui
podem ostentar aquest títol
d’escolans de Montserrat.

Però va arribar un moment
Avui, tots junts, presents
que els qui havien passat
i absents pel motiu que
la seva infantesa en aquest
sigui, us demanem que
monestir van sentir la neens mostreu una vegada
cessitat de conèixer-se,
més el vostre Fill. I sigui
d’ajudar-se i de recordar
quina sigui la vocació que
L’antic escolà Jordi Serra, en la pregària inicial
amb els seus antics comcadascú ha rebut i seguit,
panys aquells anys passats aquí. I van creure que que puguem ser fidels, pels camins de l’evangeli,
valia la pena de constituir-se en una entitat, que al vostre Fill Jesús. Aquest és el títol que més ens
es va anomenar Unió d’Antics Escolans de Mont- honora i que tots pretenem realitzar. Que la nostra
serrat.
vida sigui un cant constant d’amor, de solidaritat,
de generositat i de sensibilitat per a tot allò que
Avui celebrem que fa cent anys d’aquest co- pugui acostar-nos més a Vós, al vostre Fill i a tots
mençament. Ens honora poder dir que la nostra els germans. Amén!
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Diumenge 21 d’abril de 2013,
Aplec del Centenari dels
Antics Escolans
“(...) En el projecte educatiu de l’Escolania, que té molts segles d’història, i segons la sensibilitat
de cada moment, hem volgut presentar sempre als nostres Escolans la ﬁgura atraient de Jesús perquè facin l’experiència de saber-se estimats per ell i el deixin entrar en la pròpia vida, convençuts
de la riquesa humana i espiritual que els aportarà. Precisament la persona de Jesús i la de la seva
Mare, Maria, que l’ha portat al món, són la raó dels cants de l’Escolania, de tota la seva vivència
musical i del missatge que a través de la música comuniquen a milers i milers de persones. Perquè
la música, també la que no va acompanyada de text, ajuda a apropar-se a la transcendència i a fer
una experiència intensa del misteri de Déu revelat en Jesucrist.
És bo de recordar-ho avui que celebrem el centenari de la Unió dels “Antics Escolans de Montserrat”. Els antics Escolans que avui sou aquí i els altres que no hi poden ser, heu seguit un itinerari
personal concret des de la sortida de l’Escolania. I a nivell d’idees i de reﬂexió heu evolucionat,
també pel que fa a la dimensió religiosa que vàreu viure quan éreu a l’Escolania.
Tots els itineraris existencials són respectables. Però, des de la perspectiva cristiana, us puc dir que
Jesús, el Bon Pastor, ha estat sempre sol·lícit de vosaltres i ha continuat oferint-vos la seva amistat. I, precisament a causa de l’estimació que us té, respecta la vostra llibertat de consciència.
Avui, a més de retrobar-vos davant la Santa Imatge de la Moreneta, que tantes vegades vàreu
lloar amb els vostres cants, experimenteu la joia de formar part de la gran família dels Antics
Escolans de Montserrat; una família que comparteix uns valors humans, evangèlics i cívics rebuts
a l’Escolania i que heu de posar al servei dels altres, i d’una manera particular, donat el moment
present, al servei del poble de Catalunya.
Donem gràcies a Déu de tota la tasca de formació i d’irradiació que s’ha fet en aquests cent anys
de la vostra Unió, que des del Monestir i des de l’Escolania valorem i seguim amb interès. Que
Santa Maria, a qui heu cantat tantes vegades, us protegeixi, a vosaltres i a les vostres famílies;
que protegeixi les vostres activitats i faci fecund el missatge que molts de vosaltres continueu
transmetent a través de la música.
P. Abat Josep Maria Soler. (Extracte de l’homilia de la missa Conventural)

4

CENTENARI DE LA UNIÓ ANTICS ESCOLANS DE MONTSERRAT

El P. Abat Josep Maria Soler, durant l’homilia

Una de les lectures durant la missa Conventual

Els Antics Escolans van pariticipar en l’entrega de les ofrenes

5

CENTENARI DE LA UNIÓ ANTICS ESCOLANS DE MONTSERRAT

Crònica d’una diada històrica
Aplec del Centenari dels
Antics Escolans
“Era històric pel sol fet de celebrar un Centenari. I ho va ser, també, per la dimensió humana,
musical i espiritual que va acabar tenint la trobada. El 21 d’abril de 2013, els Antics Escolans de
Montserrat vam celebrar 100 anys. Una efemèride que volíem celebrar com es mereixia i que feia
mesos que esperàvem amb emoció. I ara, amb emoció, ja la podem recordar.
Vam ser 536 persones, en total. D’aquestes, 203 Antics Escolans. El que teniu a continuació és un
repàs sobretot fotogràﬁc d’aquell diumenge d’abril, que començava de bon matí amb l’arribada i
acreditació dels participants a l’entrada de l’atri de la Basílica. A les 11 vam participar a la Conventual, encetada amb la pregària que, en nom de tots, va llegir Jordi Serra. Al ﬁnal de l’Eucaristia
vam tenir un dels moments més emotius de la jornada: el cant, al peu de l’altar i al costat dels
Escolans, del ‘Germinans Germinabit’ i d’’El Virolai’, sota la direcció de Joan Casals. Després ens
vam fer la fotograﬁa de conjunt.
Vam anar després cap al restaurant dels Apòstols, on es va fer el dinar i ens van tallar el pastís
d’aniversari l’Antic Escolà més gran, Jordi Mas i Morando (escolà de 1930 a 1932), i el més jove
dels escolans actuals que va ser al dinar, Pau Jorba i Prats. Havent dinat, i de nou a la Basílica,
a les 5 de la tarda vam fer l’acte institucional de celebració, presentat pel P. Sebastià Bardolet i
amb les intervencions, per aquest ordre, de Pere Pagès, el P. Bernabé Dalmau i Lluís Perernau.
Totes tres les teniu reproduïdes íntegres en aquest butlletí. Just després, el concert del Centenari,
en què escolans i antics escolans vam protagonitzar un dels moments més intensos de la trobada
amb el concert de música montserratina del que vam ser protagonistes, sota la direcció de Bernat
Vivancos, Josep Pons i Salvador Mas.
Durant tota la diada, la sala de la façana va acollir una petita exposició, en forma de plafons, amb
les dades més rellevants de la història de la nostra entitat i el paper concret que va tenir en els seus
orígens i al llarg del temps al servei dels antics escolans, però també del muntanyisme, l’església
i el país.
Aquest butlletí especial vol ser una mica resum de tot això. Des d’aquí, l’Equip de Treball vol
agrair l’asssitència i l’ajuda que vam tenir per fer realitat la trobada. Menció especial, pel cas que
ens ocupa, a les imatges que ens han cedit Carles Navarro i Francesc Tur per il·lustrar la crònica
d’aquella jornada –repetim-ho– històrica. Moltes gràcies, i per molts anys!!
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L’escolà de fa 100 anys
Ressenya biogràﬁca de Guillem Vallhonrat i Guàrdia, escolà de 1912 a 1917
A la família de Josep Vallhonrat i Anna Guàrdia
hi havia una intensa devoció envers la Mare de
Déu de Montserrat, com en moltes llars catalanes,
ja abans d’un esdeveniment que va fer començar
una relació més directa amb el monestir. Aquest
esdeveniment va ser que el seu fill Guillem Vallhonrat va agafar una malaltia molt perillosa a
l’època, sembla que va ser la diftèria. Davant del
perill que corria el nen, la seva mare va prometre que el portaria d’escolà a Montserrat si se’n
sortia, com així va ser. Per tant, van complir la
promesa i el van dur a Montserrat.

escolà de pagament que va tenir el monestir.
El 13 d’octubre del 1912, Guillem va fer la primera comunió a Montserrat i el 6 de novembre
següent va entrar a l’Escolania, amb la cerimònia
de vestir l’hàbit d’escolà. Els escolans estaven tot
l’any al monestir, sense sortir-ne. Només veien la
família quan aquesta hi anava de visita, i aleshores es permetia de sortir i donar una volta per la
muntanya. Era, doncs, un règim d’internat total.
En va sortir el setembre del 1917. Hi va estar, per
tant, prop de cinc anys, dels 10 als 15 anys d’edat.
Aquests anys van coincidir amb una època important de la història de Montserrat i de l’església
a Catalunya. Hi visqué esdeveniments com l’inici
de l’abadiat del P. Antoni M. Marcet (1913), el
creador del Montserrat modern, o el primer Congrés Litúrgic Català (1915) i una gran renovació
de l’Església catalana.

La família visita Montserrat amb força assiduïtat,
ja abans que Guillem fos escolà, i també després. S’allotgen normalment al que se’n diuen
les cel·les de l’hostatgeria o hostal, algunes amb
cuina. Són a la muntanya el setembre del 1907, i
els volen fer fora perqué ha de venir una romeria
molt nombrosa. A l’octubre del 1908, coincideix
que pocs dies després hi ha anunciada una visita
deis reis d’Espanya, i pensen també que els desallotjaran. En una ocasió expliquen que la mare ha
anat a peu descalça a la cova de la Verge i no li
fan gens de mal els peus.

La relació dels monjos amb la família era molt
cordial i afable, sobretot amb els professors del
Guillem, amb comunicacions freqüents. Aquesta
amistat va durar tota la vida.
A Montserrat, a més de la formació general que va
rebre, Guillem va estudiar música, com és natural
a l’Escolanía. Al principi havia tocat algun instrument de vent, que va deixar aviat. La carrera de
piano també la va estudiar, però l’instrument que
més va aprofundir va ser el violoncel.

L’admissió a l’Escolania del Guillem no va ser
fàcil, tot i que ja havia estudiat música i havia
començat a tocar el violí cap als sis anys. Una
condició necessària per entrar-hi és que cal tenir
bona veu per cantar, i Guillem no la tenia prou
apropiada. Però d’altra banda, hi havia la promesa feta a la Mare de Déu. Per solucionar aquest
cas excepcional, van establir que els pares pagarien l’estada del nen a l’Escolania. Així va ser
com Guillem va esdevenir segurament el primer

Va tenir com a prefectes d’escolania el P. Modest
Arbonés, el P. Joan Roca i el P. Anselm M. Albareda. Com a mestre de música el P. Anselm Fe-
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rrer. Els tres últims van ser els que van tenir més
relació amb ell i amb la família, i es mantingué
al llarg dels anys. El P. Roca es va escriure amb
Guillem, i amb la família, fins després de marxar
a Itàlia, molts anys després.

gabardina, jamón, galletas, magnesia, etc. També un “gallo indio” que regalen als escolans. Demana sovint segells, devia fer-ne col·lecció. En
una postal, escriu que el P. Roca “me compró una
longaniza muy larga”.

Sabem una mica de la vida d’escolà del Guillem
per la correspondència conservada. Les cartes de
la primera àpoca són en castellà, mentre que cap
al 1914 ja són en català. Es veu que la família
pujava molt sovint a Montserrat perquè el nen no
anava mai a casa. Per Nadal de 1912, el primer
any d’escolà, Guillem felicita el Nadal a la família en una postal. La correspondència mútua era
molt freqüent, així com la dels monjos amb la fa-

En una carta del 1913, Josep li diu al seu fill que
van quedar que escriuria cada setmana, i fa 15
dies que no han rebut carta; “pues ya sabes mamá
como es, y está muy impaciente, y más habiendo
leido en la Revista Montserratina de que ha habido algun caso de grip aquí en Montserrat ... dime
si podemos mandar el corderito por Pascua”. El
juliol del 1913, el pare li comenta les coses que
li ha enviat, i que la bicicleta ja arribarà... Que

mília. És de remarcar la comunicació que tenien
els professors amb els pares, que compensava
l’absència del nen de casa seva.

estudiï força ... que quan ell pugi per St. Jaume
a Montserrat vol veure com toca el violoncel.
Des d’octubre de 1913 a desembre va gastar a
l’Escolania 17,15 ptes.: per “pantalón remendado, sellos, tirantes 1,50, chocolate 1,75 .... “ El
1915, son pare li comenta que ja escriu força bé.
L’agost del 1917, Guillem ha rebut una postal
dels pares i els contesta dient “que hi havia revolució ja ho sabíem”. Es refereix a la vaga general
revolucionària que hi va haver a primers d’agost,
que dura cinc dies, que fou reprimida per l’exèrcit
amb molts morts, ferits i milers de detinguts. Al
mateix agost del 1917, en una postal, el P. Albareda escriu “en nom de tots els escolanets li donc
les més afectuoses mercès pel gentil present dels

A les seves cartes Guillem demana moltes coses
perquè li enviïn o li portin. Curiosament, demana
un banc de fuster i moltes eines, (el seu pare tenia
una botiga de mobles) que li van enviar poc després d’entrar d’escolà. Vegeu una llista del que
anava muntanya amunt. A vegades li portava la
familia i d’altres el “recader”: sabates, un banc
de fuster petit, un tornavís, ierros de ribot, una
eyna de aquellas que cortan tanto, clavos, juegos
de bengala, madera, dos salchichones, bombones
de naranja, turrones i barquíllos per Nadal, una

14

CENTENARI DE LA UNIÓ ANTICS ESCOLANS DE MONTSERRAT
melonets ... bufons i saborosos”. Que el Guillem
esta molt bo i “que l’especialista del coll li cauteritza dia per altre”. En una altra postal (1917),
Guillem diu que ha nevat tota una nit i un dia, que
hi ha dos o tres pams de neu. La seva mare li contesta que quan hi hagi alguna postal de la nevada,
que li faci arribar.

les ocupacions familiars, la feina i especialment
la guerra civil, van fer que deixés la interpretació, però sempre va conservar una gran afició a
la música.
La relació amb Montserrat va seguir molt intensa
després de sortir de l’Escolania. El mateix any de
sortida, el 1917, es fa de la Unió d’Escolans de
Montserrat, i en serà tota la vida. A més d’anar
sovint a Montserrat, s’escriu amb els seus professors i amb altres monjos, que van tenir amistat
també amb tota la família Vallhonrat. El 1918, el
P. Roca contesta a una postal que Guillem li ha
tramès des del Montseny. Hi ha unes ratlles del P.
Abat Marcet, saludant en Guillem. El 1921, des
de Nàpols, el P. Roca li escriu pel seu sant.

Això que hem comentat abans del be de Pasqua
es refereix al començament d’una tradició que
va durar anys. El 1913, el primer any de l’estada
de Guillem a Montserrat, al pare se li va acudir
d’enviar un xai de regal a l’Escolania per Pasqua.
Això es convertí en una tradició, i cada any Josep
feia la tramesa del be, tins i tot després de sortir
Guillem d’escolà. Per exemple, el març de 1918,
Josep escriu a Anna, que és a Montserrat, dient-li
que ha anat a la fira de bens de Coll-blanc, i que
eren molt cars i petits. “El més petit era com un
conill i en volien 40 ptes... Al passeig de St. Joan
(també hi havia una fira de bens) encara eren més
cars... Potser aquest any portaré una mona ben
maca...”

Amb el seu mestre de música, el P. Anselm Ferrer, hi va tenir molta estimació. Diverses vegades que el P. Anselm Ferrer baixava a Barcelona,
s’allotjava a casa del Guillem, en una habitació
interior, i posaven cotó fluix al baix de les portes
perqué no li molestessin els sorolls de la ciutat.
El P. Albareda, tot i que va marxar a Roma en
ser nomenat prefecte de la Biblioteca Vaticana, i
després cardenal, va conservar sempre l’amistat
amb el Guillem i s’escrivien sovint. Quan passava per Barcelona, venia a dinar a casa seva, la
qual cosa era un gran esdeveniment familiar per
la seva simpatia i les coses que explicava.

L’arribada del be un temps abans de Pasqua era
un esdeveniment a l’Escolania; el nois duien el
be a pasturar per la muntanya uns quants dies.
S’explica que un any, el be es va escapar i el van
perdre. Va passar tot l’any sol a la muntanya, i el
van trobar l’any següent amb tota la llana a sobre.

Ja sabem que l’estada a Montserrat crea uns sentiments que marquen tota la vida. Guillem va tenir
una devoció i relació molt estreta amb Montserrat
i amb molts dels monjos de la seva època, compartida per tota la seva família. Va ser soci actiu
de la Unió d’Escolans, sent durant dotze anys de
la junta del Mont de Pietat de l’entitat. Després
de la guerra, la relació es va fer força continuada i
encara més intensa, i va ser president de la Unió.
L’empremta montserratina és molt duradora.

En sortir de l’Escolania, Guillem es va dedicar al negoci del seu pare, però, com la majoria
d’exescolans, no va deixar de fer música. Va seguir estudiant el violoncel amb el mestre Gaspar
Cassadó. Sabem que almenys va estar en dos
trios de corda, un dels quals es deia “Trio Montserrat”, format per P. Giralt (violí), G. Vallhonrat
(violoncel) i J. Roma (piano), aquest últim també
exescolà. Van fer diversos concerts. Finalment,
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Acte institucional a la Basílica
El que ve a la continuació són les intervencions en l’acte institucional que es va fer a la Basílica del
Monestir abans del concert. Són, en concret la salutació inicial del president de la nostra entitat,
Pere Pagès; la glossa històrica dels Antics Escolans a càrrec del P. Bernabé Dalmau i el desig de
futur expressat per Lluís Perernau.

Panoràmica de Basílica durant l’acte institucional previ al concert, un altre dels moments centrals de la trobada

■ PERE PAGÈS, president de l’Associació
Antics Ecolans de Montserrat.

Fundació de la nostra Entitat. Aquesta Entitat
fundada per uns quants Antics Escolans, que després d’haver viscut uns anys a l’Escolania, volien
continuar el contacte entre ells, mantenint així
l’amistat i l’amor a Montserrat, conservant els
llaços que els unien com escolans, i ajudar-los, si
convenia, en les seves necessitats. Aquesta és la
nostra fidelitat a aquesta institució.

Benvolguts Antics Escolans i acompanyants.
Estem vivint avui, 21 d’abril de 2013, una efemèride molt important en la vida dels Antics
Escolans. Celebrem els primers Cent anys de la
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Al moment inicial, eren uns quants, no gaires; avui
després de Cent anys de la seva Fundació, podem
dir que hem arribat a 2059 Escolans inscrits en el
Llibre de l’Escolania després de la maltempsada
del francès i un cop restablerta I’Escolania l’any
1818.

ta del Centenari ens aplega a tots, grans, joves,
els que viuen a prop i als que són de més lluny.
Fins i tot n’han vingut alguns dels que viuen habitualment a l’estranger. Una celebració així no
podia passar per alt. ¿Quants dels qui som avui
aquí feia anys que no ens havíem retrobat? Sí que
tenim aquest engranatge de comunicació que és
el nostre Full Informatiu, però una cosa és la lectura d’uns fets, i una altra el retrobament de les
persones.

En tot aquest temps veiem que han sortit persones ben diverses i amb professions ben variades,
encara que potser cal dir que destaquen, sense
menysprear qualsevol altra professió, els que
s’han dedicat a la música.

Estem esperançats vers el futur, potser amb unes
altres maneres de fer, però la Unió trobarà els
camins adequats per tirar endavant. Seguirà els
camins que marqui el temps.

Estem contents d’aquesta festa d’avui, que és la
més multitudinària que s’ha fet fins ara. Aixó ens
esperona a seguir treballant per anar endavant.
Els temps van canviant, però l’esperit que ens
mou, és el mateix.

Amb l’esguard de la Moreneta, a la que hem servit en els anys de la nostra estada a l’Escolania,
anirem endavant. Això és el que li demanem en
aquest dia, perquè ben joiosament es puguin anar
celebrant efemèrides com aquesta.

Avui ens apleguem en aquesta Basílica un nombre
considerable d’Antics Escolans. Alguns potser es
veuen sovint amb els companys de curs, d’altres
per proximitat de convivència, però aquesta fes-

Així sigui.

■ BERNABÉ DALMAU, Antic Escolà i monjo
de Montserrat.

Com tantes realitats del nostre país, tota entitat
que s’ha desplegat al llarg del segle passat ha vist
un abans i un després del 1936-1939. En el nostre
cas, la interrupció de la vida del santuari i, per
tant, de la comunitat monàstica i de l’Escolania,
marquen igualment la trajectòria de la Unió, sempre condicionada també pel context de vida de la
societat.

És oportú que en el marc de la celebració del
Centenari de la “Unió Escolania de Montserrat”,
anomenada també “Unió d’Escolans de Montserrat” o bé “Unió d’Antics Escolans de Montserrat”, dediquem un temps a donar una pinzellada
històrica al que ha representat aquesta associació.
Associació singular que, al llarg de cent anys, ha
permès que els qui un dia foren investits escolans de Montserrat hagin pogut mantenir contactes entre ells i el monestir i projectar a través
d’activitats espirituals, culturals i socials l’esperit
que reberen durant aquells anys d’infantesa que
han influït en la vida personal de cadascun.

Una de les millors fonts per a conèixer la vida de
la Unió en el primer període és l’anomenat “Llibre d’Or de l’Escolania de Montserrat”, editat el
juny de 1936 en ocasió de l’homenatge que els antics escolans feren a l’abat Antoni M. Marcet que
complia els cinquanta anys d’ingrés a l’Escolania.
Conté dades històriques, estadístiques, costuma-
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ri i també un Historial de la Unió. Sortosament
tots aquests elements es poden completar amb el
“Llibre d’Actes de la Unió d’Escolans de Montserrat”, que arrenca el 15 d’abril de 1913.

P. Antoni M. Marcet, que seria el primer dels tres
abats antics escolans del segle XX.
Rebuda la benedicció abacial el 26 de gener de
1913, l’abat Marcet accelerà l’organització de
l’associació que naixia i mantingué de consiliari
el seu germà. La primera reunió tingué lloc el 15
d’abril del mateix 1913. Des del primer moment
un dels objectius fou ajudar la continuïtat dels
estudis musicals dels nois que acabaven l’estada
a l’Escolania. Segons els estatuts, “l’objecte
primordial de la Societat serà de mantenir les
relacions entre els associats; auxiliar-se i assistir-se mútuament”. I un article preveu –Déu n’hi
do– l’obertura d’escoles, asils, borses de treball, monts de pietat i altres institucions similars. Abans que es constituís un Mont de Pietat el
1917, ja s’ajudaren els socis amb auxilis efectius,
en forma de caritat. Aquest Mont de Pietat estigué
adherit a la Federació de Mutualitats de Catalunya fins que s’extingí el 28 de febrer de 1943.

Aquest darrer “Llibre”, naturalment manuscrit
inèdit, és una mina d’informació no sols sobre
el desenvolupament especialment econòmic de
l’entitat sinó també sobre detalls per comprendre l’ambient de cada època. Així, per posar dos
exemples, veiem que la Unió en una ocasió fou
generosa a pagar als escolans un dia de muntanya
extraordinari com a agraïment a la col·laboració
en un aplec.
També veiem que és molt antic el costum de fer
els antics escolans un obsequi al bisbetó, obsequi
que durant alguns anys fou la birreta morada que
usava en la festa i que cada bisbetó es quedava
com a record personal. Si anéssim explicant anècdotes d’aquest gènere no acabaríem mai.
Per aquestes fonts esmentades sabem que una
nota de premsa convocà en un diumenge no precisat de 1912 “els que hagin estat deixebles de
l’Escolania de Montserrat” a una reunió en una
tenda del carrer de Cucurulla, núm. 9, de Barcelona. La finalitat de l’organització naixent era “fer
una bona acció mancomunada en favor dels nois
que vagin sortint d’aquella Escolania”. S’hi reuniren vuit antics escolans.

Després de la guerra civil, la primera reunió de la
Junta de la Unió es va fer el 21 d’abril de 1940.
La fisonomia que prendria la Unió durant el quart
de segle següent fou positivament condicionada
per l’obertura del Casal de Montserrat, establert
al carrer dels Arcs, núm. 7, beneït i inaugurat el 5
de maig de 1945 per l’abat, aleshores coadjutor,
Aureli M. Escarré.
La intenció de l’abat Aureli era de reunir, en un
sol estatge, les institucions d’arrel montserratina,
és a dir: els Antics Escolans, els Oblats Seglars
Benedictins, la Lliga Espiritual de la Mare de
Déu de Montserrat i la Comissió “Abat Oliba”
que preparava les festes de l’Entronització de la
Mare de Déu. Poc després s’aixoplugaren al Casal els Minyons escoltes de Mn. Antoni Batlle i
els grups “Torras i Bages”, “Francesc Eixime-

Els presents elegiren com a president de la Comissió constituïda el més ancià, Josep Bordas,
i com a secretari, el més jove, Jeroni Picart. Es
posaren en contacte amb el P. Abat Josep Deàs, el
qual els nomenà consiliari el P. Adeodat Marcet.
Ràpidament reuniren uns cent cinquanta noms
d’antics escolans. Quan tenien avançada la redacció dels Estatuts, fou elegit abat de Montserrat el
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l’activitat resistent dels seus
membres en altres aspectes
socials i polítics i la posició
que Montserrat i especialment el seu Abat havien
pres enfront de la dictadura,
portà a l’incendi provocat
de les seves instal·lacions i
a l’expoliació dels seus arxius el 22 de desembre de
1963 per part d’un escamot
de falangistes. Aquests fets
provocaren el trasllat de la
majoria d’entitats del Casal
a un local del carrer València.
Abans d’aquests fets, la
Unió havia tingut unes realitzacions importants que,
d’una forma o una altra,
encara són vives avui. El
dia 7 d’octubre de 1948, es
va fundar la Coral “Antics
Escolans de Montserrat”.
L’any següent l’entitat edita
el primer número de “Germinabit”, petita revista impresa sobre les activitats
dels antics escolans i del
monestir. La col·laboració
cada vegada més qualificada d’escriptors del país
A la taula, el P. Bernabé Dalmau, Pere Pagès i Lluís Perernau
portarà que l’equip de redacció es fusioni amb altres
nis” i “CC”. El Casal fou el lloc de les assemque col·laboraven a la revista
blees generals ordinàries i de moltes activitats de dels treballadors del santuari i en manllevin la capietat, de cultura i d’esplai sovint compartides pçalera tot creant el 1959 l’actual revista “Serra
amb les esmentades entitats montserratines. Però d’Or”.
la creixent importància del Casal de Montserrat
dins el context de ressorgiment de la llengua, Durant molt de temps se celebraren aplecs gene-
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rals dos cops l’any, un d’ells entorn de la festa
de Sant Nicolau. És bo de fer esment dels que
tingueren caràcter extraordinari: el 1951 i el
1952 amb motiu del centenari del restabliment de
l’Escolania, i el 1963 en ocasió del cinquantenari
de l’Entitat. Però per a cada antic escolà ja era
extraordinari el primer aplec, perquè et trobaves
–parlo de fa més de mig segle– amb una sèrie de
senyors grans i tu, amb calça curta com s’estilava
aleshores entre nois de tretze o catorze anys, et
veies de cop participant per primera vegada en
una assemblea jerarquitzada i regida per seriosos
estatuts.

Full Informatiu sobre les activitats del monestir,
de l’Escolania, dels antics escolans. La confecció
d’aquest Full, junt amb la preparació de l’Aplec
general i les dues trobades anyals per edats, és
duta a terme molt meritòriament per diferents
persones que formen l’Equip de Treball, al qual
tots els antics escolans hem d’agrair que, amb la
seva activitat, ens recordin que ho som, antics escolans, i que, per tant, compartim no sols un passat sinó també uns ideals entorn de l’espiritualitat
i de la visió humana que el monestir comunica.
És bo, doncs, que en un dia com avui que tenim
el goig de veure de nou cares conegudes tinguem
present que la Unió existeix, i que existeix gràcies a un Equip que coordina informacions i fa
de llaç d’Unió –mai tan ben dit– per tal que les
activitats pròpies siguin realitat visible.

Si em permeteu un parèntesi d’evocació personal,
conservo del meu primer aplec, el desembre de
1957, tres records: 1) que un dels presents durant
l’assemblea que se celebrava sota el refetor dels
monjos s’oferí a pagar el vestit de concert a qualsevol que s’incorporés a la Coral; 2) que, en un
moment de pausa, als qui acabàvem de sortir de
l’Escolania, en Pere Pagès ens donava el “carnet
d’identitat” de la Unió; i 3) que el senyor Josep
M. Casals i Colomer em féu una entrevista per al
“Germinabit” en tant que antic escolà més jove
de l’aplec.

És de justícia també fer esment que la Unió ha
rebut el suport espiritual de persones amb el càrrec de consiliaris o assessors. Entre els preveres
seculars cal esmentar el beat Pere Tarrés i, entre
els monjos, els pares Josep M. Gassó i Ireneu Segarra i els abats emèrits Cassià M. Just i Sebastià
M. Bardolet.
Al llarg d’aquests cent anys els antics escolans
ens hem escampat arreu del món i amb vocacions
i especialitats professionals molt variades. Cada
vegada són més els antics escolans que orienten
la vida dedicant-se a la música, senyal de l’esforç
qualitatiu que l’Escolania ha fet aquests darrers
decennis. Els antics escolans també hem tingut,
a més de músics, professionals de tota mena,
polítics, artistes, monjos... i fins i tot a partir de
l’octubre quatre monjos beats. M’agradaria aquí
fer un elogi especial dels antics escolans que amb
les seves esposes han volgut que els seus fills formessin part de l’Escolania. És el millor estímul
que tenim els monjos, professors i educadors per
continuar treballant per aquesta institució que

Saltant anys i apropant-nos més als nostres dies,
diguem que, amb la finalitat de facilitar unes
trobades en nombre més reduït i que poguessin tenir també un caràcter formatiu, es fan trobades d’un cap de setmana, per promocions, a
l’hostatgeria del monestir des de l’any 1975. Ja
des d’aleshores, al final de cadascuna, tot prenent
cafè i Aromes de Montserrat, el P. Abat s’hi fa
present i, diguem-ho clar, és l’estona que tothom
espera amb més delit, perquè realment els antics
escolans se senten més que mai de casa en veure
la franquesa amb què es parla de Montserrat, de
Catalunya i de la resta del món.
Com a nexe d’unió s’edita, també des de 1975, un
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considerem tan nostra. I estic segur que tots els
aquí presents, perquè estimeu l’Escolania i el monestir, compartireu igualment el desig i la pregària
per tal que la comunitat de monjos també es vegi
enriquida per joves que han rebut a l’Escolania
la formació musical, humana i cristiana que s’hi
transmet.

El lligam que prové del nostre comú origen –la
prestigiosa institució que és l’Escolania– ens invita a continuar treballant plegats amb el mateix
ideal que mogué fa cent anys a crear la Unió. Però
les pistes d’acció present i futura són cosa de generacions més joves a les quals passem gustosament la torxa.

■ LLUÍS PERERNAU, Antic Escolà i director
de la Coral dels Antics Escolans..

tics escolans de Montserrat, és encara una cosa
molt més important. També és casa nostra, la nostra llar, la que ens ha criat i pujat sota la mirada
atenta de la Mare de Déu quan érem uns nois. I
així ens hi volem sentir, com a casa. Ens ha vist
créixer físicament i personal, vivint la música
amb profunditat, i per això ens uneix el sentiment
que hi tenim. Ens l’estimem gairebé incondicionalment per tot el que ens ha donat i ens sentim
estimats per aquest “Montserrat”.

Benvolguts companys de l’escolania,
Quan estava pensant sobre què havia de dir i
m’ho estava preparant, jo mateix em qüestionava
diferents coses.
Una era: Què és Montserrat? De respostes en
tenim moltes i de molt diverses: Un conjunt de
pedres més o menys curioses amuntegades unes
sobre altres; una serralada amb penyals coberts
de romaní; un símbol de Catalunya i del país; un
referent espiritual; una comunitat de monjos i
d’escolans; els pelegrins que hi pugem, ...

I per què no canviar a la pregunta: Qui formem
Montserrat? O encara millor, qui som Montserrat? Sí, nosaltres en som part. Una part integrant,
part representativa a la resta del món, ambaixadors que tenim l’honor i l’orgull de portar aquest
nom d’”Antics Escolans de Montserrat” allà on
anem.

Segurament és tot això, però per a nosaltres, an-
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En diferents nivells professionals ens trobem
escolans voltant i escampats arreu. Se’ns pot
reconèixer molts cops pel nostre tarannà, per la
nostra manera de fer, alguns gestos, pel criteri i
personalitat, o pel que sigui. Amb això no vull
dir que siguem els millors, però sí que hi ha una
part nostra que ens acompanyarà tota la vida que
la devem a un factor comú, i aquest ens l’han
forjat aquí. Sovint, et moguis en l’ambient que
et moguis, sents el comentari de: “així tu també
n’ets d’escolà?” o la versió menys afortunada
“d’escolanet”... Aquí és on hem tingut la nostra
masia, el nostre planter. Alguns han acabat triomfant en el món de la música, essent músics de reconegut prestigi; altres han tirat per altres bandes
professionals, tant és. Però tots hem passat per
aquí i, si encara avui després dels anys que sigui
d’haver-ne marxat de l’Escolania, hem pujat fins
aquí senyal que som conscients del que ens ha
donat Montserrat.

També cada família, malgrat que els seus membres se n’independitzin, bé se sent contenta de
fer-la créixer, de retrobar-se (ja sigui a la mateixa
casa o a fora).
Avui aquesta nostra família, tots nosaltres, celebrem que fa 100 anys es va crear un lloc on prolongar aquest sentiment. I aquest lloc és la Unió
dels Antics Escolans de Montserrat.
Ara bé, passats aquests primers 100 anys, continua essent vigent aquesta unió? Val la pena treballar-la i fer-la créixer? Té un futur?

D’aquesta manera, malgrat que amb la gran majoria no ens coneixem ni ens haguem vist mai (o
fins i tot potser no ens tornarem a veure), tenim
aquest sentiment de pertinença que ens agermana tots plegats i ens fa il·lusió quan ens trobem i
ens reconeixem com a antics escolans (almenys
ho asseguro a títol personal). Ens sentim contents
de compartir aquesta festa, que acabarem amb
el concert conjunt, sota la direcció de tres grans
directors, al capdavant de l’escolania i dels antics escolans posant-hi tota la il·lusió i bona fe, al
qual, estem tots convidats a gaudir-ne.

Antics escolans que no arribem a la cinquantena,
preguntem-nos-ho també nosaltres! No és només
una unió d’aplec de gent que es reuneix en remembrança, sinó que en podem fer una unió viva
(com ha estat fins ara), una unió hereva de totes
les generacions que hi han passat abans. Tenim
tota aquesta riquesa i ens hauríem de responsabilitzar de ser-ne una nova baula per a les properes
generacions. Sabem d’“on venim” i hem de treballar-nos l’“on anem”. Ara tenim al capdavant
de la Unió un equip que hi porta molts anys, i
que continuen fent la bona feina amb la il·lusió i
eficàcia demostrada al llarg d’aquest temps. Però
hauríem d’assegurar-nos una continuïtat, un relleu generacional, compaginant veterania amb
l’empenta dels més joves. Atrevim-nos a donarhi un cop de mà i assegurar aquest relleu que ens
permeti gaudir amb la tranquil·litat d’un futur assegurat i pròsper.

Així doncs Montserrat ens ha donat molt. Ara bé,
no cal que ens sentim en deute, perquè el que tenim se’ns ha donat per amor. Però sí podem estarne contents i ser-ne conscients. I aquest sentiment
d’alegria, ¿per què no el podem o, si més no, ens
plantegem de prolongar-lo més enllà d’aquesta
muntanya i potenciar-lo amb allò que puguem?

Quan em van comentar el tema que havia de parlar, era aquest: Com veig el futur de la Unió. Bé,
el futur jo me’l miro amb optimisme. Com no ferho si hem arribat fins aquí havent passat altres
moments durs al llarg de la història? No veig que
hi hagi res que ens hagi de fer aturar. De vegades
ens acomodem quan no hi ha dificultats i és la
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pròpia facilitat que ens adorm i ens paralitza. No
ens deixem adormir! Tenim per endavant molts
reptes, alguns encara ens han d’arribar. Ens trobem en una societat plural i extensa, que cada cop
està més dispersada, tenim escolans de moltes generacions i de molts llocs per tot el territori. Quin
és el perill que hi veig? Que ens anem quedant
penjats i no trobem un punt d’encontre.

anys no hi ha una participació clara. Fem sentir la
nostra veu tots plegats i no ens conformem a dir
que és una cosa del passat que no ens interessa (si
fos així, no ompliríem avui Montserrat). Sé que
alguns de nosaltres ens anem trobant per fer un
dinar anual amb els antics escolans de la nostra
promoció. Així doncs, per què no ajuntar-ho o
encabir-ho d’alguna manera dins de la falda de la
Unió per fer-la encara més viva i rejovenir-la?

Fent aquesta mirada retrospectiva, i parlant amb
tots els que m’han volgut ajudar (que aprofito
per expressar el meu més sincer agraïment) em
van comentar l’origen social de la Unió. El Pare
abat Marcet la va fundar com a lloc de servei, de
trobada i de potenciació dels antics escolans que
sortien tot just de l’Escolania. La Unió va esdevenir també un “Montepio” a fi de donar cobertura als antics escolans en moments complicats
de l’època. Per exemple, i segons em van comentar, qui no tenia recursos per dotar-se d’un bon
instrument per continuar la seva carrera musical
post-escolania, se l’ajudava a adquirir-ne, o per
trobar un treball, des de la Unió també es feia el
que calia, sempre al servei del col·lectiu. També
va ser molt important la vessant de l’escoltisme,
organitzant sortides i campaments. Tota aquesta
filosofia i valors que va fer néixer la Unió, encara
avui, amb la situació actual, és totalment vigent.

Hi ha tot un món nou amb les noves telecomunicacions. Els que ens dediquem a formar els joves veiem que el nivell de comunicació ha anat
canviant, o més ben dit, ampliant-se gràcies a les
noves comunicacions. La comunicació via web,
tuits, whatsapp, facebook, ...Aquestes paraules
que potser a alguns els sonen a neologismes sense sentit, per als joves d’avui són una manera tant
quotidiana com dir-se “bon dia”...
Per tant, som nosaltres que hem d’incorporar i explotar tots els recursos que ens ofereixen aquestes
noves plataformes. No podem continuar derivant
tot el pes de la càrrega comunicativa/organitzativa/... als qui, amb molta empenta i il·lusió, han
estat treballant fins ara al capdavant de la Unió.
Parlant amb el segon membre més jove de la junta, que ja ha arribat a la cinquantena, em feia notar
aquesta necessitat de noves incorporacions per tal
de mantenir ben viu l’esperit que ens uneix. Personalment, i per parlar d’algun aspecte que pugui
conèixer més dins de la Unió, alguns ja sabeu que
estic amb la Coral dels antics escolans. Doncs bé,
a l’entrar a la Coral, quan jo era el més jove, fa
uns 15 anys aproximadament, hi havia una agradable continuïtat de generacions. Ara continuo
essent el més jove a excepció d’un sol cantaire.

De tota aquesta vessant, què en queda ara de la
Unió? Com és que, entre ells m’hi incloc jo, no
sabíem aquesta informació tant valuosa? Només
ho exposo a nivell de reflexió.
La participació dins de la Unió (i avui n’és una
agradable excepció) de vegades es limita a les
generacions més veteranes, però el jovent no hi
participem (i ho dic en primera persona). Potser
ens hem de replantejar el tipus d’aplec per ferho més atractiu per les noves generacions? Em
feien notar que de les generacions dels 18 als 45

Què ha passat? Des de la Coral també ens ho
plantegem sense gaire més èxit el fet de com fer
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arribar als joves aquesta possibilitat de prolongar
el cant. Sóc conscient que hi ha altres corals i cors
amb més qualitat on poder donar resposta a les
necessitats que tenim de cantar, i són molts els
qui estan participant activament en aquests cors
d’èlit. Tant sols és una reflexió que m’agradaria
fer extensiva a tots, ni molt menys per a causar
desànim, si no més aviat tot el contrari. Animemnos, sense por, a fer sentir la nostra veu i així a fer
créixer la Unió.

buscar una escola d’èlit; no era per un lloc que
compaginés música a un alt nivell. Era per alguna
cosa més. I aquest “alguna cosa més” és el que
em fa dir que val la pena i em fa posar per tirar
endavant aquesta Unió. Per això he estat parlant
del que significava per a mi Montserrat i, en particular, el pas per l’Escolania.

Per tal que no passi això em pregunto què té
d’especial la Unió? En què és diferencia respecte
totes les altres unions o llocs similars? No serà
pas que no hi hagi altres llocs on practicar la música, o altres ambients que també ens hi podrem
sentir còmodes i passar-nos-ho bé. D’aquests n’hi
ha de bons i a tot arreu.

tirar endavant la nostra Unió, la dels antics escolans, cadascú des d’allò que bonament pugui
i vulgui. No siguem porucs que tots hem sortit
d’aquesta santa casa i estem preparats per afrontar amb criteri i garanties totes les empreses que
ens agafem (més si són per casa nostra), perquè,
com va dir un dels grans sobre els catalans i, per
tant, com a símbol del nostre país ens el podem
apropiar els montserratins: “Si ens aixequem ben
d’hora, i sense retrets, creieu-me que som imparables”.

Per això, i per acabar, finalment m’agradaria molt
animar-nos a tots plegats, els uns als altres, per

Per respondre’m què té d’especial només tinc una
manera, i és la que em fa pensar en aquest futur.
I aquesta és tornar a l’origen. Preguntar-me, tal
com he fet, per què un dia de fa més de 20 anys
els meus pares em van portar aquí. No era per

Moltes gràcies i bona tarda.
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Escolans i Antics Escolans van protagonitzar el concert a la Basílica, a la tarda, dedicat a compositors montserratins
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Portada del llibret de la trobada del Centenari

Programa del concert de la tarda a la Basílica

No és fàcil fer una selecció de Mestres de
l’Escolania en una celebració com la que avui
festegem. Tots coneixem bé la riquesa del patrimoni musical que tenim a Montserrat, des de
les melodies arcaiques del mundialment conegut
Llibre Vermell fins als creadors més recents. El
concert que avui oferim vol ser un tast d’aquest
patrimoni montserratí, però hem escollit aquells
compositors que, en la seva infància, van passar per l’Escolania i que, per tant, també formen
part d’aquesta gran família d’antics escolans.
També és bonic veure la relació mestre/deixeble
d’alguns d’ells, formant aquest encadenat musical d’una escola que transmet els seus valors i las

seva experiència, generació rere generació. No
hem volgut oblidar els mestres que han tingut relació més directa amb els antics escolans que avui
celebrem aquesta festa: el P. Ireneu, el P. Gregori,
el P. Cassià i el G. Odiló. La figura del P. Àngel
Rodamilans, que els més ancians encara recorden
amb devoció, l’evocarem amb un dels seus cants
més sublims, l’obra Inviolata, que no deixa de ser
una relíquia d’aquest home bo que properament
serà beatificat, i de qui l’Escolania actual acaba
d’enregistrar un CD.
Bernat Vicancos, director de l’Escolania
Nota sobre el programa del Concert
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Opinions sobre la trobada
Passada la celebració del Centenari, i com a representació de les diferents generacions d’antics
escolans que van participar en aquella trobada, vam adreçar algunes enquestes per recollir-ne la
valoració. És només un tastet, sense intenció d’extrapolar-ho, però ens confirma el bon regust de
boca que va deixar la trobada. I no només pel dinar...

XAVIER CANALS I FERRER

És interessant que hi hagi una entitat com els
Antics Escolans? Quin paper hauria de tenir
en els temps actuals?
Sí que és positiva, perquè aneu donant notícies
de novetats, successos, organitzeu les trobades...

Antic escolà 1978-1982

Quina és la imatge que et ve de la trobada?
El reencontre amb antics companys. I cantar a
l’altar també va ser emotiu.
Va ser un dia de reencontres especials? En
tens algun per explicar?
De la promoció de 1978 érem força gent, que
ens hem anat veient sovint.
Quina valoració en fas, de la jornada del
Centenari?
Molt positiva. I a diferència d’altres trobades,
per mi, que no canto a cap cor, el fet de cantar
a l’església va marcar la diferència respecte a
altres vegades. Va ser per a mi una trobada més
participativa, i per això em va agradar més.
Si haguessis d’escollir una fotografia, una
imatge de la teva etapa com a escolà, quina
triaries?
Resposta difícil...
Quin és el canvi més important que hi veus,
de l’actual Escolania a la de la teva època?
No ho puc valorar, però suposo que el fet que el
cap de setmana vagin a casa. És molt diferent,
tot i que per a mi el fet de no anar a casa no
era cap handicap, perquè els dissabtes al matí
fèiem excursions per la muntanya i altres activitats que ara no es poden fer.
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STEEN KNUDSEN I ESQUERDA

vaig sentir més sorprès a l’hora de la conferència on del P. Bernabé Dalmau, en Pere Pagès
i en Lluís Perernau ens explicaven el passat,
present i futur, que es fa present a cada instant.
Crec fermament, després d’haver sentit a parlar
més de l’Associació i ara que en sóc membre,
que necessita l’ajuda de tots i cadascú per fer les
accions i la música que tothom espera. És qüestió que tothom se senti l’Associació seva, des
de nosaltres, els més joves, fins als antics escolans de més edat. Cada dia tindrem més anys (un
centenari!) carregats a l’esquena, i podrem encarar tots els temps que vindran amb valentia.

Ancià de l’Escolania 2013

L’acte commemoratiu dels Centenari dels Antics Escolans va constituir per a mi una sorprenent experiència. Acabo d’arribar a aquesta Associació centenària i, per a mi, l’acte va ser com
una introducció. Vaig tenir l’honor de seure a la
taula presidencial com a ancià de l’Escolania i
encara em sorprèn la situació.
I és que mai havia arribat a pensar que
l’Associació d’Antics Escolans continués essent tan activa, i em va sorprendre també la
gran assistència que l’acte va arribar a portar.
Em sembla que mai m’havia arribat a plantejar
tota la feina que mou l’Associació, i encara em

L’acte va ser per a mi el preludi d’aquesta feina
de tots. Que per molts anys puguem continuar
fent feina per al proper centenari.

JOAN FERRÉ i BENACH
Antic escolà 1958-1964

Quina és la imatge que et ve de la trobada?
Els cants a la Basílica, la Conventual, el Germinans, el concert... La convocatòria de tanta gent.
L’escolà més jove i l’antic escolà més gran...
Va ser un dia de reencontres especials? En
tens algun per explicar?
L’alegria de retrobar companys d’estada a
l’Escolania encara que, com jo, força canviats.
Quina valoració en fas, de la jornada del
Centenari?
Molt bona i plenament viscuda.
Si haguessis d’escollir una fotografia, una
imatge de la teva etapa com a escolà, quina
triaries?

31

Impossible triar-ne només una. Va ser un conjunt de vivències, totes tan maques!
Quin és el canvi més important que hi veus,
de l’actual Escolaia a la de la teva època?
L’obertura.
És interessant que hi hagi una entitat com els
Antics Escolans? Quin paper hauria de tenir
en els temps actuals?
Sí. Amb el que fan en l’actualitat: aglutinar
tot el col·lectiu, organitzar activitats: trobades,
aplecs, ... Informar dels esdeveniments com fins
ara; mantenir i incrementar la Coral; orientar, si
cal, els nous antics escolans i els que ja fa temps
que ho són... Més presència als nous sistemes
de comunicació socials, per mitjà de la informàtica...
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RICARD LOBO I GIL

casa a conviure amb els pares i germans amb
molta freqüència.
És interessant que hi hagi una entitat com els
Antics Escolans? Quin paper hauria de tenir
en els temps actuals?
Espero que la Unió d’Antics Escolans no desaparegui mai! Quin paper pot tenir actualment?
Mantenir el contacte gairebé “familiar” amb la
Comunitat i amb Montserrat en general, i donar ocasió de retrobar-nos entre nosaltres, els
que vàrem conviure els mateixos anys i poder
intercanviar records i amistat. I això pot fer novament un “petit miracle”: l’experiència de formar un gran cor entre antics i actuals escolans,
cantant peces entranyables aquell matí després
de la missa Conventual, fet que va impressionar l’auditori i els turistes estrangers que ens
van veure i escoltar. Ah!! I aquell “Germinans,

Antic escolà 1947-1950

Quina és la imatge que et ve de la trobada?
Una imatge d’alegria pel retrobament de companys, de pena per l’absència dels qui ja ens han
deixat, d’un cert orgull d’haver format part en
la nostra infància d’una escola tan selecta com
l’Escolania.
Va ser un dia de reencontres especials? En
tens algun per explicar?
Sí, va ser un dia en què vaig retrobar companys
que no havia vist després de molts anys. I va
ser l’ocasió de pujar a la Infermeria per fer una
estona de companyia al P. Pere Puig, prefecte de
l’Escolania en la meva època (1947-50), que sobrepassa els 90 anys amb un cap claríssim i amb
una cordialitat que em va colpir, malgrat el seu
estat molt limitat per la ceguesa i la dificultat de
moviments.
Quina valoració en fas, de la jornada del
Centenari?
Valoració? Que no podia ser millor. I aprofito
l’avinentesa per agrair als companys el treball
de preparació, i a la Comunitat i Consiliari de
la Unió la generositat i afecte amb què ens van
rebre i homenatjar.
Si haguessis d’escollir una fotografia, una
imatge de la teva etapa com a escolà, quina
triaries?
Sense que sembli pedanteria, aquella festa de
Sant Nicolau de 1947 en què vaig ser escollit
Bisbetó i fotografiat del dret i del revés. Fotos
que conservo.
Quin és el canvi més important que hi veus,
de l’actual Escolania a la de la teva època?
L’Escolania s’ha modernitzat i adaptat als
temps, sobretot en els aspectes més humans:
menys separació de la família i poder anar a

germinabit”, cantat per un cor impressionant de
grans i petits. Profecia acomplerta: “Germinant,
germinarà”.
Amén.
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temps que es passava certa “gana”. En quant
a l’educació, teníem una disciplina bastant rigurosa, potser una mica estricta pel nivell que
actualment es practica. El P. Prefecte era bastant dictador, i confonia sovint la dreta amb
l’esquerra encara que jo tampoc era una rosa de
jardí. L’únic que conec de l’Escolania actual és
que té un posicionament més d’escola de nivell
alt, més “refinada”, que no vol dir excloent però
que determina una educació. Només en pensar
que jo, en cinc anys, no vaig anar mai a casa i
que els escolans d’ara hi van els caps de setmana i l’estiu, ja està quasi tot dit. També cal
assenyalar l’alternància amb els viatges musicals per tot el món. No dic que estigui mal fet,
però l’Escolania, per a nosaltres, era un centre
educatiu a través del cant, la pregària i reflex
dels costums del nostre país. Només cal rellegir
els escrits de Verdaguer i Torras i Bages. Les
gires musicals segur que es justificaran, però es
passen de rosca. Tenen una mica l’aire del Barça
quan va per aquests mons de Déu assenyalant
l’ètica de l’esport. Ei, que de carca no en tinc
res. Quedi clar.
És interessant que hi hagi una entitat com els
Antics Escolans? Quin paper hauria de tenir
en els temps actuals?
Els Antics Escolans com a entitat no s’hauria de
perdre i té recorregut, encara que diferent del
sistema actual d’agrupació. Per començar, cal
veure que en l’actualitat només hi ha dos nuclis d’activitat amb els corresponents aplecs a
Montserrat anuals. Els grans (una mica vellets)
i els menys grans (una mica menys vellets).
Les fornades dels escolans dels 1995 al 2013,
crec que amb prou feines hi ha lligams. Això no
ho sé del cert. Per altra banda, la demografia i
l’emplaçament geogràfic del lloc d’origen dels
escolans és molt dispers i Barcelona continua

Antic escolà 1948-1953

Quina és la imatge que et ve de la trobada?
És una imatge que resumeix un període educacional únic. Imatge que al pas del temps s’ha
sofisticat i situat en una consistència ferma i ben
definida deixant de banda (i sense oblidar-se’n)
els efectes emocionals de les persones retrobades (amics, monjos, música, etc.), en el meu cas
amb 60 anys en alguns dels retrobaments.
Va ser un dia de reencontres especials? En
tens algun per explicar?
El temps passa per a tothom amb la mateixa
velocitat, encara que l’apreciació pugui ser diferent. L’afluència d’antics escolans en aquesta
ocasió va ser molt diferent de les trobades en els
aplecs anuals, que s’haurien de replantejar. Va
influir la bona organització dels actes, la sala de
la façana molt ben coordinada, i el concert de la
tarda amb els escolans, sensacional, magnífic.
Va faltar temps per quasi tot.
Quina valoració en fas, de la jornada del
Centenari?
La valoració del Centenari no la puc fer només
pensant en els aconteixements del 21 d’abril,
sinó com a reflex del període de temps passat a
l’Escolania. Passo la resposta al cinquè punt.
Si haguessis d’escollir una fotografia, una
imatge de la teva etapa com a escolà, quina
triaries?
No tinc preferència per a una de determinada.
Quin és el canvi més important que hi veus,
de l’actual Escolania a la de la teva època?
Les diferències són abismals. Primer, per la
situació econòmica comparada entre les dues
èpoques (1948-53, la meva, i l’actual). A casa
m’hi van portar per dos motius: l’econòmic i
el musical, perquè la mare era pianista. Era un
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essent l’eix. S’hauria de fer una nova enquesta específica només per a aquest tema amb els
antics. Encara que aquesta desvinculació progressiva a través del temps passa a la majoria
d’escoles o centres d’esbart o universitats que

en el seu dia varen vincular fortament les persones i a la seva amistat. (Universitat, escoltisme,
la mili, llocs de treball de llarga estada, etc.).

JOAN CASALS I CLOTET

Quin és el canvi més important que hi veus,
de l’actual Escolania a la de la teva època?
N’hi ha tants, de canvis, que es fa difícil enumerar-ne només un... Però destacaria l’obertura
de l’Escolania, tant en el sentit d’haver ampliat
horitzons (gires, concerts, enregistraments,
etc), com també en el sentit físic d’haver obert
les portes a tothom: pares, germans, avis, familiars i amics en general... Les jornades de
portes obertes i la presència de l’Escolania en
actes importants (Premi de les Lletres catalanes, TV3, ...)
És interessant que hi hagi una entitat com
els Antics Escolans? Quin paper hauria de
tenir en els temps actuals?
Penso que sí que és interesant, i suposo que
ha de continuar coordinant, dinamitzant i procurant que hi hagi aplecs parcials i generals,
informacions de l’Escolania i del Monestir, i
també a la inversa, dels antics escolans cap a
l’Escolania i al Monestir.

Aprofito l’ocasió per felicitar-vos per la feina .

Antic escolà 1954-1958

Quina és la imatge que et ve de la trobada?
La d’una diada important, emotiva, molt ben
organitzada i que passarà a la història de la
UEM.
Va ser un dia de reencontres especials? En
tens algun per explicar?
És ben cert que, entre altres objectius, va servir
per retrobar-nos a antics escolans que feia anys
que no ens vèiem i que d’alguns tampoc en teníem notícies...
Quina valoració en fas, de la jornada del
Centenari?
La meva valoració és del tot positiva per tot el
que he esmentat a la primera resposta.
Si haguessis d’escollir una fotografia, una
imatge de la teva etapa com a escolà, quina
triaries?
La missa matinal diària.
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PER MOLTS ANYS! I MOLTES GRÀCIES!
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