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Edicions locals

dimarts, 16 de febrer de 2010

Tornar a portada del Diari de l'escola

MATERIALS
Escolania de Montserrat
Format:Web
Pàgina oficial: cor, escola, vincles
de cors infantils.
Abadia de Montserrat
Format:Web
Informació en tres seccions:
espiritualitat, cultura i natura.

> El cor
> La formació musical
> Els Blauets de Lluc

Santuari de Lluc
Format:Web
Història, els Blauets, el museu...

dimarts, 20 de desembre de 2005
L'escolania adscrita al monestir de Montserrat és una institució educativa i musical de
minyons cantaires. La història d'aquesta escolania és molt llarga: documents del segle
XIII n'avalen l'existència, ço que en fa una de les escoles de música més antigues
d'Europa.
Durant tots aquests segles l'Escolania de Montserrat ha format músics i professors de
molta vàlua, cosa que n'ha consolidat el prestigi, i aquests quatre últims decennis ha
atès una gran projecció internacional, amb actuacions a molts racons del país, a la
resta d'Europa i a tot el món: des d'Alemanya al Canadà, passant per Israel i el Japó...
En aquesta projecció internacional, hi ha tingut un paper molt notable el monjo i músic
urgellenc Ireneu Segarra i Malla, mort el 19 de novembre proppassat, que va dirigir
l'Escolania de Montserrat una quarantena llarga d'anys, del 1953 al 1997. El pare
Ireneu Segarra es va destacar en la composició i la pedagogia musicals: fou
capdavanter de la composició de música litúrgica i va idear el mètode de cant 'La veu
del nen cantor' i el d'ensenyament musical 'El meu llibre de música', adreçat a les
escoles.
+ Webs relacionades dins Nosaltres.Com: Música.

Els instruments de l'orquestra
Format:Web
Descripció i característiques,
àudios, audicions suggerides,
activitats. A la Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya (XTEC).
Música
Format:Web
Àrea de l'edu365, amb vincles,
materials i preguntes amb
resposta. Pensada per als escolars
d'ESO.
Vincles
Format:Web
De corals infantils del Principat.

QUE HO SABIES?
Cada any, per Santa Cecília (22 de
novembre), patrona dels músics, els
escolans de Montserrat, d'acord
amb una tradició d'origen medieval,
elegeixen entre els companys el
bisbetó, que farà de bisbe durant
tot el dia de Sant Nicolau (6 de
desembre), patró dels infants i de
l'Escolania.
Enguany els Blauets de Lluc han
obert les portes a les nenes, però
sense règim d'internat (que és
optatiu per als nens).
El monestir de Santa Maria de
Montserrat ja va preparant el
millenari de la fundació, que
s'escaurà l'any 2025. I és que el
monestir fou erigit per Oliba, el gran
abat de Ripoll i de Cuixà i bisbe de
Vic, el 1025.

EL COR

Actualment l'Escolania de Montserrat és formada per
una cinquantena d'escolans de cor, o de cant, que
tenen de nou anys a catorze. Provinents del Principat
i, també, de la resta del país, resideixen al monestir,
bé que, els que són de la vora, poden fer nit a casa
(enguany s'ha suprimit l'internat obligatori). Per a
ingressar al cor, que canta diàriament a la basílica del
monestir, es valoren aspectes com la veu, el
llenguatge musical, el rendiment escolar i la
sociabilitat.

BANNER ACTUALITZAT
+ El cor canta diàriament a la
basílica del monestir.

Vols el banner de l'última notícia a la
teva web?

LA FORMACIÓ MUSICAL

Durant els quatre anys que sojornen al monestir, els
escolans fan els estudis que els pertoca per edat, igual
que a qualsevulla altra escola, però, a més a més,
reben una extraordinària formació musical: llenguatge
musical, cant coral, estudi de dos instruments: el
piano i un d'elecció lliure (violí, flauta travessera,
trompeta...).
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+ El pare Ireneu Segarra va
dirigir l'Escolania del 1953 al
1997.

CERCADOR DEL DIARI DE
L'ESCOLA

ELS BLAUETS DE LLUC
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