
Divendres 2 de juny de 2017

A les 21 h a l’Església Parroquial  
de Sant Sadurní d’Anoia

plaça Doctor Salvans, 1

La recaptació del concert va íntegrament destinada a la restauració 

de les bigues dels altars de la Mare de Déu de Montserrat  

i de la capella del Santíssim

Concert de



L’Escolania de Montserrat és una de les escoles de música més antigues 
d’Europa. Ja en el segle XIII, apareix en el Monestir benedictí i Santuari 
marià de Montserrat un petit grup de nois que, per mitjà de la pràctica 
del cant i de diversos instruments musicals, estan al servei d’aquest lloc 
tan singular. Al llarg dels segles, han sorgit compositors i intèrprets re-
marcables de l’anomenada Escola Musical Montserratina.

Sota la direcció i llarg mestratge (1953-1997) del P. Ireneu Segarra, l’Es-
colania va internacionalitzar-se enregistrant nombrosos discs i comen-
çant a participar en festivals o fent gires de concerts a molts països.

Els darrers anys, l’Escolania ha fet nombroses gires de concerts a l’es-
tranger: a Estats Units, Xina, Itàlia, Alemanya, Rússia, Hongria, Suïssa, 
Bèlgica, França i Polònia, a més de nombrosos concerts a Catalunya. I 
ha enregistrat els CDs Música Espiritual Contemporània i In Montibus 
Sanctis, amb obra coral de Bernat Vivancos.

Actualment l’Escolania està formada per més de cinquanta nois, de nou 
a catorze anys, procedents de tot Catalunya. Durant els anys que estu-
dien a Montserrat fan els darrers cursos de Primària i els primers de Se-
cundària. El fet de ser uns 10-12 alumnes per curs permet oferir-los una 
educació molt personalitzada. Aquests darrers cursos s’ha intensificat 



molt l’ensenyament de l’anglès i la presència de les noves tecnologies a 
classe. Al matí fan els ensenyaments generals, i a la tarda els estudis de 
música. Cada escolà estudia dos instruments, el piano i un segon ins-
trument a escollir, a més de llenguatge musical, orquestra i, no cal dir, el 
cant coral, que constitueix l’especialitat de l’Escolania.

La majoria dels escolans, quan deixen Montserrat, continuen els estudis 
de música.

Especialment en les darreres dècades, alguns destaquen professional-
ment com a cantants, instrumentistes o directors.

La finalitat de l’Escolania, avui, com en segles passats, és la participació 
diària en la pregària del santuari, juntament amb la gran afluència de 
pelegrins de tot el món.

És també funció de l’Escolania la difusió de la música sacra, tant d’au-
tors propis (Escola Montserratina), com de compositors internacionals.

A través del cant, els escolans són missatgers de pau i de bellesa. Amb 
el llenguatge universal de la música, traspassen tota mena de fronteres 
i parlen directament al cor dels qui els escolten.



DIRECTOR

Nascut a Barcelona l’any 
1976, va iniciar els seus estu-
dis musicals a l’Escolania de 
Montserrat, on va ser deixeble 
del P. Ireneu Segarra del 1986 
al 1990. Té el títol superior de 
llenguatge musical, i el pro-
fessional de composició i pi-
ano realitzats al Conservatori 
Superior de Música del Liceu. 
És professor del Departament 
de Didàctica de la Música a 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Des dels seus inicis és mem-
bre de la Capella de Música 
de Montserrat, el cor d’ho-
mes que acompanya ocasi-
onalment l’Escolania. El 2009 
esdevé segon director de l’Es-

colania de Montserrat, i el 2012 se li confia també la direcció de la Capella 
de Música. El 2014 assumeix la direcció de l’Escolania de Montserrat, amb 
el desig de ser un bon hereu de la tradició rebuda des d’infant, amb esti-
mació per la música conreada a Montserrat durant segles i amb projectes 
musicals d’obertura als temps actuals.



CONCERTISTA 
D’ORGUE I PIANO

Nascuda a Esparreguera, és 
titulada Superior de Piano, 
Orgue, Música de Cambra i 
Clave pel Conservatori Supe-
rior de Música de Barcelona.

El Curs 1.998-99, finalitza els 
estudis superiors d’orgue 
amb la qualificació de Ma-
trícula d’Honor. Ha realitzat 
cursos de perfeccionament 
amb M. Schroeder, M. Radu-
lescu, Daniel Roth, Montser-
rat Torrent i R. Fresco.

Ha col.laborat amb l’Orques-
tra de Cambra de l’Empordà, 
La Camerata Cibiniensis (Ro-
mania), ONCA, Camerata XXI, 
Orquestra Simfònica del Vallès, Orquestra de Barcelona i Nacional de Ca-
talunya i Orquesta Sinfónica de Navarra, i amb cors com Orfeó Català, Cor 
de Cambra del Palau de la Música Catalana, Cor del gran Teatre del Liceu, 
Cor Madrigal i Orfeón Donostiarra i ha pogut treballar estretament amb 
els directors més prestigiosos, tant del país com de l’àmbit internacional: 
S. Brotons, S. Mas, A. Ros Marba, E. Martínez Izquierdo, Jesús L. Cobos, 
Pierre Cao, F.P. Decker, R. King, Eiji Owe, Zubin Mehta, R.Alessandrini, M. 
Rostropovitx.

Des de l’agost de 2009 és organista de l’Escolania de Montserrat.



Piano: Mercè Sanchis
Direcció: Llorenç Castelló

1a part

Germinans germinabit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Cant gregorià

Duo Seraphim   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  T. L. Victoria
(1548-1611)

Angelus Domini    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .P. Cassià M. Just
(1926-2008)

O lux beatissima   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kentaro Sato
(n. 1981)

Ave Maria   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Franz Schubert/Bernat Vivancos
(1797-1828 / n. 1973)

Welcome   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Bernat Vivancos
(n. 1973)

2a part

La gata i el belitre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Francesc Civil
(1895-1990)

L’ametller   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Bernat Vivancos
(n. 1973)

La dama de Mallorca   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .Baltasar Bibiloni
(n. 1936)

La nostra dansa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Josep M. Ruera
(1900-1988)

La Font de l’Albera    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Enric Morera
(1865-1942)

Dues Cançons de El Bestiolari    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Albert Guinovart
 Rossinyol (n. 1962)
 Ull de bou de festa major



Rosa d’abril, Morena de la serra,

de Montserrat estel:

il·lumineu la catalana terra,

guieu-nos cap al Cel.

Amb serra d’or els angelets serraren

eixos turons per fer-vos un palau.

Reina del Cel que els Serafins baixaren,

deu-nos abric dins vostre mantell blau.

Alba naixent d’estrelles coronada,

Ciutat de Déu que somnià David,

a vostres peus la lluna s’és posada,

el sol sos raigs vos dóna per vestit.

Dels catalans sempre sereu Princesa,

dels espanyols Estrella d’Orient,

sigueu pels bons pilar de fortalesa,

pels pecadors el port de salvament.

Doneu consol a qui la pàtria enyora

sens veure mai els cims de Montserrat;

en terra i mar oïu a qui us implora,

torneu a Déu els cors que l’han deixat.

Mística Font de l’aigua de la vida,

rageu del Cel al cor de mon país;

dons i virtuts deixeu-li per florida;

feu-ne, si us plau, el vostre paradís.

Ditxosos ulls, Maria, els que us vegen!

ditxós el cor que s’obri a vostra llum!

Roser del Cel, que els serafins voltegen,

a ma oració doneu vostre perfum.

Cedre gentil, del Líbano corona,

Arbre d’encens, Palmera de Sion,

el fruit sagrat que vostre amor ens dóna

és Jesucrist, el Redemptor del món.

Amb vostre nom comença nostra història

i és Montserrat el nostre Sinaí:

sien per tots l’escala de la glòria

eixos penyals coberts de romaní.

Rosa d’abril, Morena de la serra,

de Montserrat estel:

il·lumineu la catalana terra,

guieu-nos cap al Cel.



Ho organitza:

La recaptació del concert va 
íntegrament destinada a la 

restauració de les bigues dels altars 
de la Mare de Déu de Montserrat  

i de la capella del Santíssim

KERPE - Vilafranca


