
UNA VISIÓ DES DE LES ESCOLANIES

Encara amb el ressò a l’orella de l’enfilall de peces que van conformar el preciós 
concert del cinquantè aniversari del SCIC, ens afegim a la reflexió que planteja aquest 
monogràfic de La Circular sobre  la progressiva feminització de les corals infantils. I ho 
farem donant una opinió des de la perspectiva de les escolanies.

Una escolania és una coral infantil vinculada a una entitat religiosa per a la qual 
desenvolupa una tasca de servei musical en la litúrgia. Aquest tipus d’ entitats 
antigament anomenades “Scholae Puerorum” ja estan documentades l’ any 600. A l’ 
Edat Mitjana, gairebé totes les catedrals i monestirs europeus educaven cors d’ infants. I 
durant segles aquests infants, exclusivament nois, van cobrir el paper de les veus agudes 
en la polifonia. Hi ha exemples destacadíssims de formacions centenàries d’ aquest 
tipus que sobreviuen al pas del temps, és el cas del Regensburger Domspatzen, 
Dresdner Kreuzchor o l’ Escolania de Montserrat. Certament són entitats molt 
prestigioses que han generat bons músics i són referents del cant coral infantil. 

Les escolanies han anat evolucionant d’acord amb els temps i els espais on 
desenvolupen la seva activitat. La Federació Internacional de Pueri Cantores (FIPC) 
amb presència a quatre dels cinc continents, en vincula a moltes d’elles i també n’és 
model de funcionament per a d’altres que no hi estan federades. En els estatuts de la 
FIPC es llegeix que “S’entén per Pueri Cantores, petits cantaires, els cors de dos sexes 
(nenes i/o nens d’ edat escolar) amb o sense veus d’homes, compromesos especialment 
en el servei litúrgic”. Així, avui en dia, les escolanies presenten diferents 
conformacions: n’hi ha de mixtes, altres només integrades per nens amb veu blanca, 
altres integrades per nens amb veus blanques i nois amb veu adulta, o d’altres 
conformades únicament per veus femenines. En no tenir una aproximació de les xifres 
totals de participació masculina i femenina es fa difícil valorar objectivament si s’està 
donant un fenomen de feminització a nivell de Federació Internacional.  

A Catalunya, actualment, la majoria d’escolanies estan vinculades a la Federació 
Catalana de Pueri Cantores (FCPC). En son unes catorze. També col.laboren 
puntualment amb la federació els Petits Cantors d’ Andorra. A excepció de l’Escolania 
de la Sagrada Família, la resta són mixtes, presenten en general una major proporció 
femenina que masculina i treballen repertori litúrgic i profà. A més del seu calendari 
propi d’ actuacions, participen regularment en els congressos internacionals de la FIPC i 
estrenen obres de polifonia sacra encarregades a compositors del país. Una propera 
estrena serà de la partitura d’una missa encarregada a Josep Vila i Casañas que es 
cantarà en l’ acte de cloenda del XLII Congrés de la Federació Internacional de Pueri 
Cantores que tindrà lloc a la basílica de la Sagrada Família, de Barcelona, el quinze de 
juliol del 2018. La peça serà interpretada per uns 3.000 escolans d’ arreu del món amb 
els de la FCPC al capdavant. I aprofitem aquestes línies per explicar que durant el 
congrés, de l’onze al quinze de juliol del 2018, a la mateixa basílica i a la de Montserrat, 
s’estrenaran d’altres peces molt destacables com ara un Magnificat escrit per en Bernat 
Vivancos. També hi haurà ocasió d’escoltar excel·lents escolanies de procedències molt 
diverses a diferents indrets de Barcelona. Sens dubte és un gran repte per a la FCPC.

Amb voluntat d’anar més a l’ arrel de la reflexió que se’ns proposa, ens 
agradaria compartir la nostra experiència al capdavant de l’ Escolania de Castellterçol, 
una coral infantil i juvenil mixta vinculada a la Parròquia de Sant Fruitós que vam 
fundar el novembre de 2009 els autors d’ aquest escrit. En aquests anys hem participat 
activament en la vida social del nostre poble així com en les seves celebracions 
litúrgiques més assenyalades. Hem tingut ocasió d’ estrenar obres, col·laborar amb 



orquestres o compartir escenari amb el Cor Infantil Amics de la Unió, en el marc de l’ 
espectacle  “V-E-U-S”. La nostra participació als congressos de la FICP ens ha permès 
viatjar i cantar a llocs molt emblemàtics de París (2014) i Roma (2015). Actualment l’ 
esforç principal de treball el centrem en l’assaig d’una òpera que ha escrit per a  
nosaltres el compositor Gerard Lopez Boada. Tot plegat ha col·laborat a poder fidelitzar 
un grup estable i amb un fort sentiment de pertinença composat per una vintena de 
cantaires en edats compreses entre els 10 i 19 anys, provinents de diversos indrets del 
Moianès i del Vallès Oriental. Dels vint cantaires vuit són nois, tres d’aquests a hores 
d’ara no han iniciat la muda vocal, tres més l’han iniciat i es troben en estadis diferents, 
i els dos més grans, formats vocalment amb nosaltres, ja tenen una veu masculina prou 
estable: un baríton i un tenor. En el context actual podem pensar que aquesta proporció 
de nois és força elevada ja que representen un 40% del cor. En el nostre dia a dia del cor 
tenim molta cura del treball de tècnica vocal de forma col·lectiva i individualitzada. 
Posem una especial atenció en les veus masculines mutants tot mirant d’ acompanyar-
les amb competència i empatia en els diferents moments del procés. I juntament amb 
ells va canviant el cor, vam començar com un cor infantil de veus blanques i acceptem 
que anirem evolucionant cap a un cor juvenil de veus mixtes.

  Tant de bo el futur ens deparés poder tenir un cor juvenil de veus mixtes i un 
altre cor de veus blanques. Però tots sabem que malgrat els avantatges que ofereix el 
cant coral als nostres infants (avantatges cada cop més avalats des de l’ àmbit 
acadèmic1) competeix amb moltes altres activitats més “de moda”, i això demana uns 
pares i mares molt proactius en la decisió de comprometre’s, pares i fills, amb un 
determinat cor. Encara és menys fàcil atraure els, cada cop més precoçment, nois 
adolescents entre els quals el cant coral segurament no és ni prou conegut ni prou 
reconegut. Potser aquesta barreja d’elements que han anat apareixent: la competència 
dels directors en la cura de les veus mutants, les possibilitats de donar continuïtat a 
aquestes noves veus masculines, el context sociocultural i la psicologia social de 
l’adolescent, han de formar part d’aquesta reflexió que es planteja tot pensant en el 
present i el futur dels nostres cors.
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