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RESUM 

Les escolanies ens presenten un model d'escola en el que la música hi està plenament 

integrada. Salvant les diferències entre institucions, atorguen als nins l'oportunitat 

d'assolir un nivell elemental d’un conservatori de música durant l'etapa de primària. El 

present treball pretén mostrar com aquestes institucions han perdurat al llarg del temps 

servint de model a futurs centres que combinen l’ensenyament musical i el general. En 

primer lloc, caldrà acostar-nos a la realitat de cada una de les institucions a fi de 

descobrir com aquestes s'han adaptat als nous temps i a les lleis educatives vigents a 

cada territori. Com qualsevol altre centre educatiu, han hagut d'ajustar-se als canvis 

socials però, no absents de crítiques, han mantingut certs aspectes propis de la vida 

eclesiàstica. És per això que es farà una recerca d’investigació centrada en les principals 

escolanies del territori germànic, francès, britànic i espanyol per conèixer l'estat de la 

qüestió. La finalitat és cercar els vincles en comú entre aquestes institucions i els centres 

d’educació musical integrada nascuts amb la LOGSE.  

Paraules clau: escolania, centres integrats de música, cant coral, educació musical. 

 

ABSTRACT 

The church school choirs feature a school model which music has been fully integrated. 

Despite the differences between institutions, choir schools give children the opportunity 

to achieve an elementary level of conservatoire of music during primary school. The 

following research pretends to show how these institutions have lasted over the years 

and have became a model for future educational centres that combine both musical and 

general studies. In first place, we have to approach to the current state of the institutions 

to discover wheter they have or have not adapted to the present time and the current 

educational legislation of each territory. Such as any other educational centre, they had 

to adjust to social changes but have maintained some aspects from the ecclesiastical life. 

This is the reason why an investigation about the principal institutions from the 

Germanic, French, British and Spanish territories will be done, in order to comprehend 

the state of the issue. The purpose of this essay is to search for common points between 

those institutions and the integrated music education centers that were created within the 

LOGSE. 

Key words: Choir School, integrated music education centers, choral singing, music 

education. 
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1. Introducció  i justificació 

El present treball analitza les escolanies religioses valorant la seva funció educativa. Tal 

com s’ha pogut veure a les fonts consultades, aquestes institucions adopten diferents 

terminologies en funció del territori. És per això que s'han investigat els centres que 

tenen més punts en comú amb el que a Espanya entenem com una escolania. A grans 

trets, totes aquestes institucions compten amb una coral de veus blanques, generalment 

nins, que té la finalitat de venerar a una imatge religiosa i solemnitzar la litúrgia.Com 

els nins canten a les misses i reben formació coral pràcticament cada dia,  la majoria de 

casos opten per un règim d'internament en monestirs o residències. Més enllà de la 

formació musical, aquests nins han de rebre l'ensenyament general humanístic, pel que 

les institucions també assumeixen la responsabilitat d'aquest.  

Davant la singularitat d'aquestes institucions, és interessant cercar els lligams existents 

entre aquestes i els centres integrats de música que neixen el 1990 amb la LOGSE. Es 

tracta d'escoles que combinen l'educació primària i/o Secundària i Batxillerat amb 

l'educació musical oficial de conservatori. D'aquesta manera, es combinen ambdós 

currículums i els nins acaben en grau elemental d’estudis de conservatori alhora que 

primària i el professional de música a la vegada que el batxillerat. Així doncs, els punts 

en comú entre les escolanies i aquests centres farà que considerem  els primers com a 

centre pioner del model integrat que entenem en l’actualitat.  

Per tal d'oferir una visió general dels dos tipus d'institucions, és interessant parlar de la 

situació actual d'aquestes a escala europea. Introduir les problemàtiques en què es 

troben ajuda a entendre els canvis que han sofert i com s’han anat adaptant, en el cas de 

les escolanies, per assegurar la seva perdurabilitat.  

 

2. Objectius 

Els objectius del treball van orientats a la investigació sobre el funcionament de les 

Escolanies religioses i els lligams existents amb els centres amb estudis integrats de 

música. En primer lloc, els objectius plantejats respecte a la investigació bibliogràfica 

són:  

 Investigar i recopilar evidències sobre el funcionament de les principals 

escolanies europees.  

 Analitzar  documents oficials i lleis educatives per extreure’n  els factors que 

han desencadenat la fundació dels centres integrats de música a Espanya. 
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 Comprovar l’oficialitat dels estudis musicals que ofereixen les escolanies 

religioses. 

 Establir una comparativa entre diferents currículums europeus i valorar la 

integració d’estudis musicals.  

 Enumerar les principals escolanies espanyoles i assenyalar-ne els trets 

principals.  

 

Per altra banda, els objectius que s’han proposat respecte a la visió de les escolanies 

com a centres pioners en l’educació musical integrada són:  

 

 Analitzar els canvis que ha sofert cada institució/centre  per poder extreure les 

causes que els han provocat. 

 Contrastar l’organització de l’horari i del règim d’internament entre les 

escolanies i els centres que integren educació musical. 

 Valorar les problemàtiques i desavinences en les quals es troben les institucions 

que ens ocupen i  relacionar-les amb la seva situació actual. 

 Provar els lligams existents entre els centres integrats de música i les escolanies 

religioses.  

 

3. Metodologia 

El contingut del treball està dividit en dues parts, la primera es tracta d'una recerca 

musicològica i historiogràfica entorn del món de les escolanies i altres institucions 

europees semblants. S'ha parlat sobre l'origen, la funció i organització de cada una 

d'elles remarcant el seu paper com a centres formadors en educació musical. 

La segona part del treball se centra en la part educativa. Tenint en compte la legislació, 

s'han comparat els centres que integren educació musical dins l'educació ordinària per a 

després poder-los comparar amb el funcionament de les escolanies religioses. És per 

això que s'ha optat per l'elaboració de graelles comparatives i a partir d'aquestes s'han 

extret conclusions. 

El treball segueix un format basat en el mètode històric. No s'han utilitzat fonts 

primàries pel que tota la informació prové de fonts secundàries. Tal com es pot observar 

en la bibliografia, molta de la documentació s'ha extret a partir d'articles de revistes 

especialitzades en l'àmbit educatiu com són Eufonia, Educación y Educadores, Revista 
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d'història de l'Educació, Revista electrònica d'Innovació Educativa i Socioeducativa de 

la UIB, Revista Melómano, entre d'altres. S'han consultat les bases de dades Dialnet, 

Centro de Documentación musical de Andalucía, ResearchGate, Jstor, entre d'altres. 

L'accés a aquestes bases de dades ha estat possible gràcies a les mesures adoptades per 

la UIB durant el confinament per la crisi de la Covid- 19. Durant els últims mesos la 

universitat ha obert l'accés a molta documentació i articles de diverses bases de dades en 

línia. 

Per altra banda, davant la dificultat de dur a terme entrevistes, la investigació també s'ha 

basat en conferències de directors o presidents de les institucions i un document 

audiovisual del mitjà de comunicació balear IB3 Televisió. 

Per tal d'aportar informació actualitzada, s'han consultat articles de la premsa espanyola 

i internacional com El País, ABC Educación, The Guardian, BBC News i Diari de 

Balears. Pel mateix motiu, la informació respecte a centres educatius, escolanies i 

institucions europees s'ha extret de la pàgina web de cada centre, la direcció dels quals 

s'encarreguen d'actualitzar-la. Per altra banda, s'han revisat alguns documents oficials de 

centre com són Projectes educatius de centre i guies didàctiques. 

El treball se sustenta en les lleis educatives i per elaborar-lo s'han consultat articles de 

les lleis vigents en el moment de l'aprovació dels centres integrats (LOGSE) i que 

apareixen en el Bolletí Oficial de l'Estat. Ha estat necessari, incloure també la regulació 

educativa d'altres països de la unió europea com la de França o Anglaterra, el que ha 

suposat una dificultat a l'hora de traduir la informació a causa de l'abundància de 

tecnicismes. 

Finalment, també ha estat interessant llegir algunes tesis per a poder-ne extreure 

informació i altra bibliografia d'interès. També s'han obtingut definicions del New 

Grove Diccionary of Music and Musicians i de la Gran enciclopèdia de la música. 

  

4. Les principals escolanies Europees a l’actualitat.   

Tot i que el terme escolania només l’utilitzem a Espanya, a altres països d’Europa 

també trobem institucions molts semblants. Es tracta de cors lligats a entitats religioses i 

esglésies o catedrals, és per això que sovint les coneixem com a Cathedral Choirs. Tot i 

que el treball es centra en la vessant educativa d’aquestes institucions, cal remarcar que 

la formació acadèmica dels nins no és l’objectiu principal d’aquestes. Les escolanies no 

es van fundar amb la finalitat d’atorgar una educació sinó que els cors compleixen la 
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funció de venerar un imatge religiosa  i acompanyar en la litúrgia. A continuació es 

parlarà de les més importants i del seu origen.  

 

4.1. Orígens de les principals escolanies Europees 

Si busquem a la Gran Enciclopèdia de la Música, escolania és el "mot que designa els 

col•lectius formats per escolans" i deriva de la paraula llatina Schola (escola). El terme 

escolà, des del seu origen a l'Edat Mitjana, pot designar o bé un membre d'una escola o, 

més específic, un nen que pertany a una capella de música d'un monestir, església o 

catedral. Les dones no podien formar part de les capelles o escholae cantorum pel que 

amb el sorgiment de la polifonia al segle XIII els nens realitzaren les veus agudes dels 

corals. És per això que a aquell moment apareixen les primeres escolanies, les quals 

cantaven conjuntament amb cors de veus adultes (Diccionari enciclopèdic, 2019). 

Els nens rebien formació musical per part del mestre de capella, qui també els educava 

per a la vida, en general. Vivien a la capella fins que els canviava la veu, llavors, podien 

decidir si es quedaven per a formar-se professionalment en interpretació o en 

composició o si marxaven. Fins al segle XIX les escolanies eren l’opció per defecte de 

les famílies que volien donar formació musical als seus fills (Diccionari enciclopèdic, 

2019).  

Per tal d’especificar sobre els orígens de les principals escolanies d’Europa, en els 

següents punts s’exposen les institucions més destacades dels països amb més tradició 

musical.  

 

4.1.1.  Territoris germànics: El Dresdner Kreuzchor, el Thomanerchor, Els 

nins cantors de Viena   

Alemanya és pràcticament el focus de la música culta per excel·lència. Conegut per ser 

un dels països amb més orquestres i cors per habitant, la seva gran tradició en música 

religiosa encara impera en les sales de concerts. Tot i que no trobem una traducció 

exacta del terme Escolania a l’alemany, equivalen als Cathedral Boy’s Choir o Chor 

der Kathedrale (en Alemany), encara que no tenen perquè incloure educació obligatòria 

general en la seva formació. D’aquestes institucions  en destaquen unes quantes per la 

seva trajectòria: Dresdner Kreuzchor, Thomanerchor, Stadtsingechor zu Halle, 

Regensburger Domspatzen, Aachener Domschor i Berlin State and Cathedral Choir. Per 

tal de fer-ne un breu incís en la seva organització, a continuació s’especifica els trets 

més distintius de tres d’aquests cors.  
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El Dresdner Kreuzchor és un dels cors més antics d'Alemanya i dels més reconeguts del 

món. Amb el sobrenom de Kruzianer o Crucians (nins cantors), formen un cor de més 

de 130 cantors d'entre 9 a 19 anys. Tal com expliquen a la seva pàgina web, les classes 

es fan al The Kreuzchor Campus, un dels edificis més emblemàtics de la ciutat de 

Dresden. Allà acudeixen primer al l’escola de primària 63a i després al Protestant 

Kreuzgymnasium. Fins al quart curs és obligatori que visquin al Alumnat, situat al 

mateix campus, després ja poden decidir si tornen a viure a casa si no està molt lluny. 

L'escola és una de les més antigues d'alemanya i s'hi ha format personatges tan 

emblemàtics com Richard Wagner. Els cantants fan les classes separats d'altres escolars 

no cantors fins al setè curs. A partir del vuitè curs (14 anys) els Crucians ja s'ajunten 

amb els altres estudiants, encara que amb èmfasi en l'assignatura de música (Dresdner 

Kreuzchor,2020). L’equip educatiu  coordina les rutines diàries dels nins i són els 

encarregats de cuidar-los. Després de l’escola, els preparen pels assajos, s’encarreguen 

de la seva formació musical, la seva alimentació i les activitats d’oci (Dresdner 

Kreuzchor, 2020).  

El segon lloc, el Thomanerchor és un cor d'uns 90-100 veus blanques que compta amb 

més de vuit-cents anys d'història. Tal com expliquen en la seva pàgina web oficial, l'any 

1212 es va fundar el monestir dels canonges agustins a Leipzig. Amb la construcció de 

l'església dedicada a l'apòstol Tomàs es va construir una escola annexa, el St.Thomas 

School de Leipzig. Avui en dia, aquest centre és l'escola pública més antiga 

d'Alemanya. Els nois que hi anaven se n'encarregaven de cantar a la litúrgia de l'església 

i tenien el privilegi i l'obligació de cantar a batejos, casaments, funerals i celebracions 

del Consell i de la Universitat. Es considerava una escola de gran qualitat i la institució 

cultural i musical més important de Leipzig. Com a institució protestant, s'ha centrat en 

l'obra de Bach per la relació que aquest tingué amb l'escola (Thomanerchor Leipzig, 

2020). 

Els nens dels cors, els Thomaner, reben formació dels 9 als 18 anys. Van a  l’escola St. 

Thomas fins els 12 anys i després a l’escola secundària del costat. Els Thomaner 

comparteixen aula amb altres estudiants en classes mixtes, tot i que donant més 

importància a l’assignatura de música. Entren al cor al que equival al 4t curs de primària 

i reben la formació de cant a l’Anna Magdalena Bach Schule o a una escola privada del 

mateix campus. Els nens viuen junts a l’internat Thomasalumnat on compten amb sales 

d’assaig que estan sempre a la seva disposició. A més d’un gran menjador tenen molt 
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espai per a les seves activitats d’oci, unes habitacions en forma de suite, pavelló 

d’esports, camp de futbol, sales de lectura... (Thomanerchor Leipzig, 2020) 

Per últim cal parlar dels Wiener Sänger Naber, Els Nins cantors de Viena. Tal com va 

dir el seu director actual Gerarld Wirth al diari El País, Els Nins Cantors de Viena és un 

cor amb gran tradició i història però, per sobre, és una institució educativa. Té els seus 

orígens al segle XII, encara que se li atribueix la seva fundació a Maximilià I al 1498. 

En un principi sols eren 6 cantaires però actualment compten amb quatre cors. 

Compositors tan reconeguts com Mozart, Haydn, Schubert o Bruckner han cantat i 

col•laborat amb ells (Rodríguez, 2016). La gran particularitat d'aquest cor és que no és 

en si una escolania, ja que no està relacionat amb cap entitat religiosa. És un dels cors 

més vells no lligats a l'esglésiai era el cor oficial de la cort Austríaca. Així i tot, tal com 

podem veure a la seva pàgina web, funciona de la mateixa manera. Els cap de setmanes, 

en lloc de cantar a l'església, ho fan a la capella imperial, amb l'orquestra de Viena o a la 

Vienna State Opera and Volksoper. Malgrat no ser una escolania, és interessant 

mencionar-la per la seva gran trajectòria i la similitud a aquestes quant a l'organització i 

formació (Wiener Sängerknaben 2018). 

Tal com explica Rodríguez (2016) la  institució compta amb una escola general mixta a 

més de la formació especialitzada en cant coral, tot dins un internat amb més de 110 

places.  Tenen classe de matí i horabaixa a més d’hores d’assaig i formació coral. Els 

nins, de més de 20 nacionalitats diferents, estan dividits en quatre cors d’un rang de 22 a 

26  d’entre 10 a 14 anys. S’organitzen les gires dels cors de manera que cada un sols 

estigui fora una quarta part de l’any i que sempre hi hagi dos cors al Palais Augarten, 

l’escola.  Wirth també explica al diari que és una institució sense ànim de lucre, 

autosuficient, que cobreix més del 70 %  de les despeses amb les gires i concerts dels 

cors tant a Viena com a l’estranger.  

 

4.1.2. Territoris britànics: : Kings College School, Bristol Cathedral Choir 

School i St. Paul’s Cathedral School. 

Anglaterra és un país conegut per la seva excel·lència acadèmica i per comptar amb 

universitats de gran referència mundial. Igual que  Alemanya, Anglaterra també compta 

amb corals de nins de gran renom, la majoria lligats a l’església protestant. Així com a 

Espanya emmarquem les escolanies dins l’església catòlica, Anglaterra compta amb 

corals de nins al servei de l’església anglicana, encara que amb alguna exepció, com 

veurem a continuació. Si busquem a les seves pàgines oficials, podem veure com les 
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escoles que depenen d’un cor religiós les podem trobar amb el sobrenom de Choral 

foundation school, Cathedral Choir School o Cathedral School, entre d’altres. És per 

això que podem dir que no hi ha una traducció específica a l’anglès del concepte 

Escolania. De la gran varietat que n’hi ha, es farà un breu incís sobre les següents: 

Kings College School, Bristol Cathedral Choir School i St. Paul’s Cathedral School.  

El Kings College School de Cambridge és un Choral Fundation School de caràcter 

independent. És una escola mixta amb 420 alumnes d'entre 4 i 13 anys. Presumeixen de 

ser una de les escoles de més qualitat d'Anglaterra i es regeix pel National Curriculum 

britànic. La King's College Choir és una de les corals més famoses d'Anglaterra. La 

formen 14 adolescents (Choral Scholars) i 16 nens de primària. Tal com expliquen a la 

seva pàgina web oficial, els nins, d'entre 8 i 13 anys, reben una formació musical 

excepcional i tenen l'oportunitat de viatjar i viure experiències úniques. Els integrants 

del cor segueixen un programa d'assignatures molt estricte que combina l'educació 

escolar ordinària amb les hores de coral i formació musical bàsica. Tots ells viuen al 

campus, pel que és de règim intern, encara que allà conviuen amb altres alumnes de 

l'escola que no formen del cor (Kings College School Cambridge, 2020). 

Els dos primers anys de la formació s'anomenen Probationer. El primer curs, quan tenen 

6 anys, és d'introducció pel que se'ls permet tornar a casa tots els caps de setmana. De 

cara al segon curs ja és més restrictiu. Durant aquest any, aprenen tot el que han de 

saber per formar part del cor. Més endavant, quan ja en formen part, adquirirà totes les 

habilitats necessàries per a la vida artística. Cada matí es reuneixen per a assajar junts 

abans que comencin les classes i es tornen a veure després, a la tarda, a la capella. Allà 

assagen per a la missa de la nit i es reuneixen amb els Choral Scholars, alumnes de 

secundària del King's College encarregats de fer les veus de tenor i baix. Després de la 

missa tornen a l'escola. (Kings College School Cambridge, 2020). 

En segon lloc, cal parlar de la Bristol Cathedral Choir School. A diferència del King's 

College, aquest centre forma part de la Chuch of England Academy, de religió catòlica, 

encara que accepta alumnes de qualsevol religió o ateus. El cor data de 1140, des de la 

fundació del monestir Augustin i la mateixa escola. Així i tot, l'escola inicial, el centre 

privat Bristol Cathedral School, va tancar el 2008 per passar a ser la Bristol Cathedral 

Choir School actual. És el primer cor escolar del país en convertir-se en Academy 

(escola). Igual que els altres cors esmentats, compta amb una agenda envejable en la 

qual s'inclouen gires, concerts i col•laboracions en la televisió. És considerada una 
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escola especialitzada en educació musical, pel que compta amb un currículum específic 

(Bristol Cathedral Choir School, 2020). 

El cor està format per 28 cantants, 14 nins i 14 nines. És interessant remarcar el fet que 

sigui un cor mixt, ja que no és el més usual, es parlarà d'aquest tema més endavant. 

Igual que al King's College School, hi ha cantants en període de prova que cobreixen un 

horari parcial. Els Probationers segueixen un programa especial que abraça dels 5-6 

anys i si superen aquesta formació passen a formar art del cor. A més, també forment 

part del cor 4 coristes adults i quatre Choral Scholars, com al Kings. Els nins comencen 

la seva formació a 7 anys i els seus mestres són el director del cor i el canonge 

encarregat del cant i l'oració de l'església. Reben una educació musical molt completa 

orientada a convertir-se en professionals de la música, siguin instrumentistes o cantants. 

(Bristol Cathedral Choir School, 2020). 

Per últim, cal parlar de la St. Paul's Cathedral School. Es tracta d'una educational 

preparatory school, pel que és un centre privat per a nins i nines de 4 a 13 anys que 

segueix l’International Primary Curriulum.  Tal com explica el seu director el senyor 

Larter-Evans (2018) està situada al centre de Londres i es va fundar al voltant del segle 

XII. La seva activitat esta estretament relacionada amb la catedral de Sant Pau, d'aquí el 

seu nom. Igual que els altres cors dels que hem parlat, els nens segueixen una agenda 

plena de concerts, gires i col·laboracions en mitjans de televisió. Així com expliquen a 

la seva pàgina web oficial, els 34  coristes que formen part del St. Paul’s Cathedral 

Choir estan interns a l’escola i sols poden anar-se’n a casa  un cap de setmana per 

trimestre. Igual que al King’s College Choir,  el Probationer poden marxar a veure la 

família cada cap de setmana. Viuen en un edifici separat on compten amb personal 

sanitari i empleats que conviuen amb ells i els cuiden. La seva funció i obligació és 

cantar als oficis diaris de la catedral. L’horari que segueix un corista és el següent: 

assaig pel dematí, escola ordinària durant el dia i assaig i missa a la tarda. Per la nit, 

practiquen individualment i tenen temps lliure per fer altres activitats. Els caps de 

setmana es centren en el cant però també els pot visitar la família i fer activitats fora de 

la casa.  El cor està únicament format per nins i comencen a formar-hi part als 7 a anys, 

al curs Year 5. En acabar la seva formació al cor, als 12 anys, tenen garantit un futur 

acadèmic, ja sigui en estudis artístics, política, medicina o moltes altres carreres (St, 

Paul’s Cathedral school, 2018) 
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4.1.3. Territori Francès: Maitrise des Petits Chanteurs de Versailles i Les 

petits chanteurs de Saint- Marc 

França té una gran tradició musical i coral. Si es fa  una recerca a les xarxes es poden 

trobar força institucions musicals de gran renom que compten amb un cor de veus 

blanques. Les més conegudes són, tal vegada, els Maitrise des Petits Chanteurs de 

Versailles i Les petits chanteurs de Saint- Marc. Si consultem les seves pàgines web, 

podem llegir que es tracta d’institucions lligades a ordes religiosos que formen als nens 

en educació vocal. Ambdós cors tenen una gran qualitat musical però no els podem 

considerar un model d’escolania, ja que la seva formació no està lligada a l’escola 

ordinària. És cert que els nens tenen uns horaris d’assaig estrictes i, molts cops, 

comparteixen moltes hores del dia a dia, sobretot quan es troben de gira. Així i tot, no 

viuen en règim intern i no acudeixen a la mateixa escola de primària, sinó que la seva 

formació general obligatòria depèn de les famílies.  

Petit (2017) explica que, com les funcions eclesiàstiques sols es poden dur a terme per 

homes, sovint a les esglésies mancaven de clergues, sacerdots o canonges. És per això 

que va  aparèixer a mitjan segle XIX  L’enfant de chœur. Petit (2017) puntualitza que, a 

partir d’aquell moment, es permetia  que   quan una església no podia comptar amb un 

sacerdot, un clergue o un seminarista, un noi situat prop d’ell, concretament al cor (lloc 

antigament destinat al cant) compliria la funció d’acòlit o de servent de missa. El 1850,  

s’estableixen uns estatuts per a regular les funcions d’aquests infants. Les seves tasques 

varien depenent de la importància de la missa, però se’ls hi atorguen càrrecs com el cant 

de les pregàries, dur el calze, portament d’objectes cerimonials... També varien els 

nombres d’infants que hi participen, ja que en un principi sols era un i després, quan era 

una missa solemne, podien arribar a ser vuit,  com una coral.  És interessant parlar de la 

figura l’Enfant de choeur, ja que suposa la inclusió dels infants a la missa per a fer  front 

a la influència, segons ells “nociva”, de l’escola secular. A aquests nens se’ls formava 

en valors religiosos i en cant coral (Petit, 2017).  

 

5. Les escolanies espanyoles amb més història 

Fins ara hem parlat del cors europeus en actiu més interessants fora del territori 

espanyol. Malgrat ser força antics, s’han anat modernitzant i adaptant-se a la demanda, 

ja que molts d’ells s’abasteixen de les quotes de les famílies. Si comparem amb 

Alemanya, Anglaterra o França, els col·legis/escolanies d’Espanya són diferents en un 

parell d’aspectes. Les institucions més antigues d’Espanya, com  són  Lluc, Montserrat, 
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El Escorial o Els Seises de Toledo, no tenen aquest caràcter tan elitista en els seus 

estudiants. Així i tot, es tracta d’institucions de gran renom i qualitat acadèmica, però, 

econòmicament,  la seva matricula no és comparable a la quota que han de pagar uns 

pares per a la St. Paul’s Cathedral School, per exemple.  Citant al director de l’escolania 

de Montserrat Gash (2006, p.19), “Las escolanias nacen de la Sociedad y el mundo en 

que vivimos” , així doncs són comprensibles aquestes diferències.  

A continuació, es farà un breu incís en la història de l’educació musical a les catedrals i 

monestir espanyols i, més endavant, s’especificaran les característiques i l’organització 

de les quatre institucions més representatives.   

 

5.1.  Origen i història de les escolanies espanyoles 

Tal com explica Martínez (1991) a España als segles XII i XIII la litúrgia romana 

comença a prevaler sobre el ritu mossàrab. L’anomenat precentor
1
 manté el seu nom i 

passa a ser el director i responsable del cor de l’església. Amb l’aparició de la tècnica 

del faux bourdon (falç bordó), la composició d’acompanyaments instrumentals per  a les 

cantigues, les noves polifonies simples dels goliards, entre d’altres, al final del segle 

XIII van ressorgir les Scholae Cantorum. Tal i com apareix a la Gran enciclopèdia de la 

música, l’Schola cantorum  és l’estrada rectangular de les antigues basíliques cristianes 

on es col·locaven els cantors, d’aquí que aquests n’agafessin el nom (Gran enciclopèdia 

de la música, 2020).  

Les Scholae Cantorum es podien denominar de diferents maneres. A la primera 

legislació catedralícia se'ls denomina Pueri Cantores, encara que als estatuts posteriors, 

del segle XIV, es parla de "mozos de coro". És cert, encara que no determinant, que 

segons la situació geogràfica s'utilitzen noms com infants, nins cantors, escolanets o 

Seises. També és molt interessant remarcar que molts cops se'ls diferenciava pel color 

de la seva vestimenta, tal com passa a Mallorca amb els Bauets de Lluc o el Vermells de 

la Seu (Martínez, 1991). Com explica Martínez (1991), molts cops els nins que 

formaven part del cor eren fills de persones ben relacionades amb l'església. Fills de 

ministrils, rendistes o criats que necessitaven una petita empenta econòmica. Així i tot, 

molts cops especificaven que havien de ser fills de pares respectats, amb coneixements 

de lectura i escriptura i que sabessin contar. Tampoc podien sofrir una malaltia o 

mutació, encara que feien excepció amb els Castrati. No se sap cert si les capelles 

                                                           
1
 Persona que, antigament, es dedicava a ensenyar i a formar un nen o una nena, a casa seva i de 

manera particular. (Diccionari Manual llengua catalana Vox, 2020) 
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donaven prioritat a nins castrats, però suposaven un recurs molt profitós pel cor. Cal dir 

que els nens sols es podien quedar a l'escola fins que canviaven la veu, aproximadament 

als 12-13 anys, i els castrats es podien quedar molt més temps (Martínez, 1991). Com a 

fet curiós, cal dir que la castració amb fins musicals va tenir el seu origen a Espanya i 

era una pràctica molt comuna, sobretot, a Castella. Normalment eren nins de famílies 

amb pocs recursos que no tenien altra alternativa que lucrar-se de les habilitats cantores 

del seu fill. També s'ha de remarcar, que es tractava d'una pràctica molt poc controlada 

que es feia passar per una operació d'hèrnia, pel que molts cops, malauradament, el nen 

no sobrevivia (Sánchez, 2006). 

A causa de la problemàtica que hi havia en qüestió d'allotjament i manutenció dels nins 

del cor, cap al segle XVI es van fundar les Casas de Seises o Colegios de Niños 

Cantores. També hi va influir molt la fundació del Real Colegio de Niños Cantores de la 

Capella Real de Madrid, cantors del rei que rebien una formació musical de gran 

qualitat (Sánchez, 2006). A partir d'aquest moment, es fundaren arreu d'Espanya 

nombrosos centres, alguns dels quals encara estan en funcionament, com els que quatre 

que parlarem més endavant. Amb la final d'aportar una visió més general i cronològica 

de la seva aparició, s'adjunta una taula que els recull, juntament amb el seu lloc de 

procedència, el centre al que estan adherits, el nombre de nins i l'any de la seva aparició 

(vegeu annex) (Sánchez, 2006, 39-41). 

 Tal com ens explica Martínez (1991), des dels seus inicis, el personal del centre 

s’encarregava de l’alimentació, de l’acomodament i de la formació musical i 

humanística del nen. A canvi, els coristes s’ajustaven a la vida monàstica, seguint les 

seves funcions litúrgiques i ajudant a la salmòdia coral. Seguien el mateix model de 

vida que els clergues, tenien unes hores de descans, alimentació i joc, encara que molt 

escasses. D’altra banda, adquirien l’aprenentatge de les primeres lletres, de gramàtica, 

d’educació de la veu i coneixement de gèneres musicals vocals. Els nins seguirien una 

disciplina molt rigorosa ja que també se sap que s’aprofitaven d’ells  per a tasques de 

neteja de l’església, entre d’altres. Es té constància de què feien algunes classes 

d'instrument perquè, quan canviessin la veu, poguessin seguir a l'escolania com a 

organistes, instrumentistes de vent o corda. D'alguna manera, se servien d'ells durant 

més anys sense pagar-les-hi res a canvi (Sánchez, 2006). En un principi, per ser el 

mestre de la capella o pedagog musical no es demanava cap títol en concret. Es sap que 

es podien elegir a través de proves o oposicions per a corroborar que tenien 

coneixements de musicals i eren vàlids per a la docència. A partir del segle XVI es 
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comencen a exigir coneixements de direcció, composició i interpretació a tots aquells 

que volien accedir a la direcció de la capella. Durant el renaixement i barroc, l’organista 

i el cura de la parròquia era l’encarregat d’ensenyar música, llatí i gramàtica a alguns 

nens, sobretot als pobles i ciutats petites (Sánchez, 2006).  

A l’article de Martínez (1991) apareixen noms d’escolanies com Colegio de St. Petro de 

Osma, Capilla de música de la catedral de Santiago, el cor de la Catedral de Plasencia, 

de la de Sevilla, de León, de Burgos, Oviedo, entre d’altres.  En elles s’hi ha format 

grans músics i compositors, com són Antonio de Cabezón, Antonio Soler i Antonio 

Rodríguez de Hita (Sánchez, 2006).  És complicat triar tres escolanies representatives, 

ja que cada una té les seves particularitats, però és interessant centrar-nos amb les més 

antigues per a poder analitzar la seva evolució.  Per al present treball s’han elegit quatre 

escolanies, actives actualment, de gran renom i amb segles d’història: els Seises de 

Toledo,   L’escolania del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, L’escolania 

de Montserrat i L’escolania de Lluc. 

 

5.1.1. Los Seises de Toledo 

Tal com explica Martínez (1991) el terme seises provenia del nombre sis, ja que en un 

principi aquest era el nombre de nins que podien cantar al cor, encara que després es va 

estendre fins a 12. A Toledo aquest nom s’ha mantingut fins a l’actualitat. Tal com 

explica el seu director Ángel José Redondo (2007) els primers escrits sobre Els Seises 

de Toledo els trobem al III Concili de Toledo al 589. Anteriorment es sap d’uns nens 

que dansaven a la catedral i és a aquest document on apareix la prohibició d’aquests 

actes. Molts anys més tard, després de la reconquesta de Toledo el 1085, s’ordena que 

les catedrals que puguin tinguin “aprenents” i els formin en gramàtica,  aquest serà 

l’inici de les escoles catedralícies. Tot i així, tal com apareix en el concili de concili  IV  

de  Letrán (1215-1216), l’església pagava la formació d’aquests nins en la finalitat que 

fossen clergues en un futur. Dins aquest entramat, la catedral de Toledo ja comptava 

amb el seu grup de nins. No serà fins el segle XV que es diferenciarà entre els seises, 

aprenents del cant,  i els clerizones. Tot i que ambdós cantaven i dansaven, els seises 

rebien una millor formació vocal i depenien del mestre de capella, els clerizones 

depenien del mestre de l’escola o el rector. En definitiva, els clerizones rebien formació 

humanística, que incloïa estudis de gramàtica, pel que la seva inspiració era accedir a la 

universitat. Per contra, els seises buscaven quedar-se com a músic de la catedral 

(Redondo, 2007). 
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Els Seises, des dels seus inicis, estaven escolaritzats al Colegio Nuestra Señora de los 

Infantes, un centre concertat catòlic. A la seva pàgina web podem veure com es tracta 

del col·legi més antic d’Espanya, ja que els seus orígens es remunten al segle VI. En 

consonància, els seises són els escolars més antics del país (Colegio Ntra. Sra. de  los 

Infantes, 2020). L’escolania ha evolucionat molt des de llavors, el 1961 es va fer una 

reforma de la normativa i es va aprovar la construcció d’un nou edifici. El 1978 segons 

la nova normativa del Colegio Nuestra Señora de los Infantes, l’escola té l’objectiu de 

contribuir i ajudar als acòlits i escolans al culte i a  donar major solemnitat a les 

cerimònies de la catedral (Redondo, 2007).  

Així com expliquen a la seva pàgina web, actualment el col·legi compta amb 1521 

alumnes dels quals 75 formen part del cor i 168 són acòlits. Els cantors, tots nins, fan la 

primera prova vocal a segon de primària i es mantenen al cor fins segon d’ESO. Durant 

aquests anys, al matí duen a terme les classes ordinàries fins a les dues (primària) o les 

tres (secundària). Dinen al menjador de l'escola per a les tres i mitja començar amb la 

seva formació musical (Colegio Infantes, 2020). Aquest és un exemple de l'horari 

estipulat pel curs 2006-2007 mostrat pel seu director a la conferència en les Jornadas 

Nacionales de Liturgia del 2006 (Redondo, 2007, p.8). 

15,30 – 16,15: Teoría de la Música, Solfeo 

16,15 – 17,00: Ensayo de Canto 

17,00 – 20,00: Estudio asistido 

  

Pel que fa al règim d’internament, actualment no és viable per motius econòmics, 

encara que els nins estan a l’escola des de la primera hora del dematí fins a la nit.  

Reben una formació molt completa que inclou solfeig, interpretació d’un instrument, 

esports, classes d’informàtica o idiomes  (Redondo, 2007).  

 

5.1.2.  L’escolania del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 

Tal com explica Sánchez (2017) l’escolania del monestir de San Lorenzo de El Escorial 

es va fundar al 1567 conjuntament amb l’escola i el propi monestir. Des de que Felip II 

va ordenar la seva construcció, l’escolania ha passat etapes complicades que quasi 

suposen la seva desaparició, sobretot durant el segle XIX amb les desamortitzacions. Al 

1974 es va tornar a posar en marxa baix la direcció de l’odre Agustiniana.  Durant el 

curs 2016-2017 comptaven amb 51 cantors, tots ells nins procedents de Madrid, Toledo 

i del centre de la península en general. Formen part de la institució des dels 9 anys fins 

als 18, aquest tret és distintiu d’aquesta institució, ja que a la majoria d’escolanies els 
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nins marxen als 14 anys després de canviar la veu. En aquest cas, per tal de no 

perjudicar la formació acadèmica dels cantors, poden romandre al monestir fins acabar 

al batxillerat. És per això que en el seu repertori també hi trobem obres que inclouen 

veus de tenors i baixos.  

Els nins estan internats a l’escola i viuen al mateix monestir. Poden veure’s amb les 

famílies els diumenges, encara que sols marxen a casa un cap de setmana al mes. Com 

viuen lluny dels pares, desenvolupen abans algunes habilitats com l’autogestió de 

l’estudi i la responsabilitat sobre aquest. Tal  com explica el mestre de capella del 

monestir Pedro Alberto Sánchez, “Crecen rodeados de historia, de arte, y de 

espiritualidad, sin dejar en ningún momento de ser ninos” (2017, p.22). Es formen en 

tècnica vocal i també aprenen a tocar un instrument. Tots ells comencen amb el piano 

una hora a la setmana i després, si volen, en poden triar un altre.  

Segueixen els estudis ordinaris a l’escola Alfonso XII, al mateix monestir, juntament 

amb altres nins. Els de secundària comencen a les vuit i els de primària a les nou, encara 

que tenen opció d’anar-hi abans a estudiar. Acaben a les cinc i mitja i tornen a 

l’escolania per seguir amb la formació musical. Així i tot, els nins tenen temps lliure per 

jugar i fer les activitats normals d’un nin de la seva edat. Tal com explicarem més 

endavant, si volen rebre ensenyaments musicals oficials han d’anar al conservatori 

Padre Antonio Soler (Sánchez, 2017).  

Sánchez (2017) explica que l’objectiu és que els nins es formin com a persones i 

solemnitzar amb el seu cant les litúrgiques de la Real Basílica. No obstant, al contrari 

d’altres institucions semblants, no participen en les misses diàries, sinó que només ho 

fan dos dies a la setmana, els caps de setmana. Això sí, sols mentre dura el curs 

acadèmic. Entre les seves aparicions més importants destaquen els oficis per a la família 

real, la rebuda del papa Benedicto XVI (2011) i col·laboracions amb orquestres de gran 

renom com són la ONE (Orquestra Nacional d’Espanya), la ORCAM ( Orquesta y coro 

de la Comunidad de Madrid) i la ORTVE, a més de cantar conjuntament amb 

l’Escolania de Montserrat (Sánchez, 2017). 

 

5.1.3. L’escolania de Montserrat 

Els primers documents que s’han trobat ens indiquen que l’Escolania de Montserrat data 

del segle XIV.  Així i tot, el Pare Ireneu Segarra (2001) afirma que es va formar prop 

del segle XII. Segueix activa des de llavors amb dues petites pauses: a principis del 

segle XIX fins a la seva restauració (1851), a causa de la destrucció per part de Napoleó, 
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i durant la guerra civil. Maluquer (1998) explica que, tot i la situació de crisi que es 

vivia, Montserrat va seguir sent un conservatori de gran prestigi durant el temps de 

postguerra. Allà s’hi van formar músics importantíssims del panorama catalano-parlant 

com són Sergi Casademunt, Salvador Mas i Joan Pons, entre d’altres.  

Un dels personatges més emblemàtics entorn de l’escolania és el mateix Pare Ireneu 

Segarra, qui en va ser director durant més de quaranta anys (1953-1997). Va donar una 

qualitat musical excepcional al cor, a més d’introduir les seves conegudes tècniques 

pedagògiques (Gash, 2006). Segarra (2001) explicava que Montserrat compta amb un 

dels tresors més importants de la història de la música, El Llibre Vermell de Montserrat. 

Un manuscrit del segle XIV que recull cançons de la litúrgia i relata la vida monàstica 

del lloc. Gràcies a aquest es coneixen certes peculiaritats de la seva tradició musical.   

Manel Gash (2006), antic director del cor de l’Escolania de Montserrat, puntualitza que 

les escolanies requereixen un cor, sense cor no hi ha escolanies.  Per altra banda, avui en 

dia sí que hi pot haver escolanies que no tinguin una escola ordinària. Seguint els 

objectius de la mateixa Escolania de Montserrat, aquestes institucions tenen el deure de 

formar musicalment als seus cantors, és per això que prioritzen que els nens, dins la 

mesura del possible, tinguin una bona qualitat vocal i aptituds musicals. Des dels seus 

inicis fins ara, els escolans canten per a la Mare de Déu, atorgant solemnitat i embellint 

els actes litúrgics. Canten un o dos cops al dia, sempre repertori religiós. Així i tot, els 

nens també tenen l’oportunitat de viatjar arreu del món fent concerts amb personatges 

molt importants del panorama musical, com poden ser Jordi Savall o el violoncel·lista 

Rostropovich. També és l’oportunitat de demostrar públicament la seva qualitat musical 

i mantenir als coristes engrescats.  

És molt interessant remarcar que l’Escolania de Montserrat és també un centre integrat 

de música, terminologia de la que parlarem més endavant. Aquest tret implica la 

combinació d’estudis musicals oficials dins un centre de primària. S’ofereixen els 

estudis des de quart de primària fins a segon d’ESO i l’oportunitat d’estudiar l’educació 

musical reglada, de manera que al acabar l’escolania estan al nivell de segon de grau 

professional d’un conservatori. Així doncs, a més de l’horari propi de l’escola ordinària 

fan les assignatures dels estudis musicals oficials. Durant el grau elemental fan 

instrument principal, piano, cant coral, llenguatge musical, dansa i moviment i conjunt 

instrumental, i pels dos cursos de professional s’afegeix orquestra i cambra (Gash, 

2006).  Més endavant es parlarà amb més deteniment de l’organització dels horaris. 
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Tal com expliquen a la seva pàgina web, actualment l’escolania està formada per 54 

coristes, tots nins, d’entre 9 i 14 anys. Pel matí reben l’ensenyament general de totes les 

assignatures corresponents a primària (des de 4rt) i secundària (fins 2n) i a la tarda les 

corresponents als ensenyaments de música. Actualment, la gran majoria de l’alumnat 

viu a la residència, pel que estan interns des del diumenge horabaixa fins divendres en 

acabar les classes (Escolania de Montserrat, 2020). Gash (2006) remarca que fins al 

2005 era obligatori el règim d’internament, però que a partir del 2006 és optatiu, ja que 

els nens que viuen prop poden anar a dormir a casa seva. Tanmateix, són molt pocs els 

que es poden permetre fer el trajecte cada dia.  

 

5.1.4.  L’escolania de Lluc 

Els orígens de l’Escolania de Lluc es remunten a final del segle XIII el que la converteix 

en una de les institucions més antigues d’Europa. Així i tot, no fou fins 1531 quan es va 

fundar definitivament el cor dedicat als cants a la Mare de Déu de Lluc (Terradas, 

Moreno i Comas, 2019). Gelabert (2014)  parla d’un document del 1539 que exposa la 

presència de “sis minyons” que es dedicaven a fer els cants i pregàries matinals. 

Aquests nins també podien sortir a cantar fora del monestir, funcions amb les que es 

recaptaven els doblers per a la seva manutenció. Al segle XVIII l’escolania comptava 

amb un gran nivell musical però amb la desamortització de Mendizábal,  a finals de 

segle, desapareix l’escola de Lluc. Tot i així, els nins de l’escolania de Lluc van seguir 

al monestir. Durant aquesta època de decadència els mestres de capella de Lluc 

aprofitaren per fer les seves pròpies composicions que s’adaptaven a la nova realitat del 

cor, una institució que havia minvat els seus cantants considerablement (Gelabert, 

2014).  

Des dels seus orígens,  la formació gramatical s’adquiria a la vegada que la musical fins 

que finalment  el seu model s’ha  integrat en el sistema educatiu espanyol (Gelabert i 

Comas,  2014). Així i tot, durant el segle XIX es va abandonar força tota formació que 

no fos la musical, manco l’espiritual, clar. Tot això canvià amb l’arribada dels 

Misioneros de los Sagrados Corazones el 1892. Amb Joaquim Rosselló com a nou abat 

es millora la formació musical, religiosa i humanística en general. Cap a la dècada del 

setanta, disminueixen el nombre de clergues el que provoca que s’hagin de contractar 

professors laics per a cobrir-ho. A poc a poc s’aniran adoptant noves pedagogies entre 

les quals destaca el model Ireneu Segarra (Gelabert, 2014). Tal com explica Gelabert 

(2014)  el 2006 es va aprovar una renovació que canviarà per sempre el funcionament 



Catalina Picó Ximelis 

 

21 
 

del cor. En primer lloc, s’aprova l’admissió de nines a l’escolania, en segon lloc, 

s’exigeix un nivell vocal adequat per accedir-hi i, finalment, s’elimina l’obligatorietat 

del règim d’internament. Amb aquestes mesures el cor augmenta el  nombre de 

cantaires.  

La formació vocal sempre ha estat el centre de l’activitat educativa de l’escolania, tot i 

que els nens també tenen l’oportunitat de formar-se en la interpretació d’un instrument 

(Gelabert, 2014). Tal vegada per herència, des del 2012 l’Escolania és un centre integrat 

de música on els seus alumnes tenen l’oportunitat d’adquirir la formació musical oficial 

fins a segon de grau professional. A més, l’escola opta per a pedagogies modernes que 

integren la música dins l’educació ordinària,  així ho expliquen  Terradas, et al. 

“L’Escola de Música Integrada no es pot entendre sense un esforç de transversalitat. 

Així, el fet musical pot ser treballat i dissenyat des de totes les assignatures amb la 

recerca de punts de connexió i complement mutu” (2019, p. 435).  

Actualment l’escolania la formen 38 nines i nins, 12 de primària i 26 de secundària, 

encara que els més petits no formen part del cor. Funciona com a escola unitària en tant 

que a una aula hi ha  nins de 1r a 3r i una altra de 4t a 6è. Des de les últimes reformes, el 

règim d’internament no és obligatori i actualment viuen a la residència 27 alumes i la 

resta arriben a Lluc amb el servei de bus. Les classes comencen a les nou menys cinc i 

acaben a les cinc i quart amb descansos per berenar, cantar la salve al migdia i dinar. Els 

alumnes no interns tornen a casa a les sis menys quart. Els capvespres segueixen amb 

les classes d’instrument i cant, a més de les seves rutines d’estudi i temps lliure fins a 

les vuit i mitja. Els Blauets de Lluc, nom que reben pel color de la seva vestimenta, es 

consideren els ambaixadors de la cultura Mallorquina fora del nostre territori. És per 

això que duen a terme gires i intercanvis al llarg de l’any acadèmic que mantenen 

motivat a l’alumat (Terradas et.al., 2019). 

 

6. L’educació musical integrada 

A Espanya, tal com introdueix Shirokij (2006), l'educació musical a primària ha patit 

moments molt confusos, ja que és de les matèries més susceptibles a canvis quan es 

modifica la llei d'educació. Això provoca una absència de directrius clares a l'escola a 

més de causar problemes d'organització als centres d'educació musical com ara 

conservatoris o escoles de música. Tota aquesta incertesa provoca la inestabilitat laboral 

dels professors de la dita matèria. Emmarcats dins aquesta problemàtica, neixen a 

Espanya el 1990 els centres integrats de música. Tal com expliquen Duran i Castell 
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(2012) amb l'aplicació de la LOGSE es va establir per primera vegada una regulació 

pels estudis de música i dansa connectat amb el sistema educatiu general. Tal i com 

apareix al BOE, a partir d’aquest moment l’administració facilitarà que l’alumnat que 

vulgui cursar ensenyaments de música ho pugui fer simultàniament amb l’ensenyament 

general. També afegeix que s’adoptaran mesures per tal d’organitzar i coordinar els dos 

estudis, “que incluirán. entre otras. las convalidaciones y la creación de centros 

integrados” (BOE n.238, Art. 41, 1990). 

A Madrid s'aprovà el 1992, amb la LOGSE, el Centro Integrado Padre Antonio Soler de 

San Lorenzo del Escorial. L'ordre 2579/2016 del 17 d'agost de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid dicta que la finalitat 

d’aquests centres és facilitar la combinació dels estudis elementals i professionals de 

música amb l’educació primària, secundària  i batxillerat en un mateix centre. 

L’objectiu d’aquesta mesura és ajustar el currículum i millorar l’horari d’aquests 

alumnes  per alleujar la càrrega lectiva i obtenir millors resultats acadèmics. A nivell 

estatal, la Ley Orgánica d’Educació 2/2006  del 3 de maig, fa referència als estudis 

integrats de música, en tant que es podran adoptar les mesures d’organització i 

ordenació acadèmica pertinents, incloent convalidacions i la creació dels centres 

integrats (Article 47, BOE núm. 106).  

Duran i Castell (2012) destaquen un seguit de característiques que comparteixen aquests 

tipus de centres: combinen els objectius del currículum general i els objectius concrets 

dels estudis artístics, el claustre el formen mestres de primària i especialistes en música, 

els alumnes comparteixen el mateix espai i models pedagògics per als dos estudis i els 

criteris i estratègies estan unificats.  

Duran i Castell (2012) expliquen que a Barcelona està en funcionament des de 1997 el 

Centre Públic d’Educació Primària i Secundària Artística (CEPSA) Oriol Martorell, tot i 

que actualment ha adoptat les sigles IEA (Institut Escola Artístic). Es tracta d’una escola 

que amb la LOGSE es convertí en integrada. Els alumnes d’educació primària fan 

també el nivell elemental de Música o Dansa, els de Secundària fan els quatre primers 

cursos del professional de Música i els de batxillerat cursen fins el final de professional. 

L’altre centre que permet aquest tipus d’estudis al territori català, tot i que més limitat, 

és l’escolania de Montserrat. 

Si ens apropem a casa nostra, a les Illes Balears hi trobem el Centre Integrat d'Educació 

Infantil, Primària i Ensenyaments Elementals de Música CEIPIEEM Son Serra. Aquesta 

escola, guardonada amb el Premi nacional del Ministeri d'Educació i Ciència a la 
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modalitat de millora de l'èxit educatiu, és l’únic centre públic de les illes que imparteix 

ensenyaments elementals de música integrats a l’educació primària. Tal  com expliquen 

a la seva pàgina web, els seus objectius són (CEIPIEEM Son Serra, 2013, recuperat 15 

de març de 2020):  

1. Difondre i apropar el llenguatge de la música a tots els alumnes del 

centre, com a mitjà d’expressió, representació i comunicació 

humana. 

2. Fer de la música un eina educativa que desenvolupi les competències 

bàsiques i a través d’aquesta educar en el fer, en el viure, en el sentir 

i en el ser; potenciï la curiositat, la iniciativa, l’esforç i la disciplina; 

afavoreixi la inclusió, la cooperació entre iguals, l’adquisició d’un 

sistema de valors i el desenvolupament de l’esperit crític... 

3. Disposar de la música i el seu ensenyament com a marc idoni pel 

treball per projectes, interrelacionant la música, com a referent 

cultural i font d’informació amb les altres matèries curriculars 

Cal puntualitzar que el terme “centre integrat” és el nom que se li dóna a Espanya, però 

no és un concepte aplicable fora del territori espanyol. Zubeldia (2017)  afirma que a 

nivell europeu també existeixen diferents tipus models educatius i institucions 

específiques prèvies al nivell superior de música. Pel que fa al que nosaltres entenem 

com ensenyament integrat de música, explica que hi ha centres funcionen a diversos 

països d’Europa com per exemple els Musikgymnasia a Alemanya o els conservatoris 

de la República Txeca. Això sí, molts cops es tracta d’educació secundària, ja que molts 

centres estan afiliats a institucions d’educació musical superior i són de règim intern. Es 

a dir, la titulació que se’ls hi atorga els hi dona l’accés als estudis superiors. Zubeldia 

(2017) també destaca un altre model utilitzat en als països del sud d’Europa que  

combina nivells inicials de música amb l’educació primària o equivalent dels col•legis 

ordinaris, com són els  Conservatoris Regionals de França. Emperò, a Itàlia aquest tipus 

d’educació ha entrat en crisi des de l’entrada del pla Bolonya.  

Alemanya és un dels països amb més cultura musical d’Europa. Ja al segle XIX 

comptaven amb un sistema que diferenciava els alumnes que havien de seguir amb 

l’educació musical superior (Gymnasium)  i els que havien de rebre una educació 

musical bàsica. Avui en dia un terç dels estudiants van al Gymnasium on reben 

l’educació obligatòria i la pre-professional de música. Així i tot, els últims anys hi ha 

hagut força discussions quant a la importància que si li atorga a la música en l’educació 

primària, ja que no hi ha una concreció dels seus objectius (Lehmann-Wermser, 2015). 
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Així com expliquen Murumendiaraz,  Ordoñana, i Goldaracena 2010) a França 

l’educació primària es divideix en tres cicles: Cycle des Apprentissages, dels 2 als 6 

anys, Cycle des Apprentissages Fondamentaux, fins als 8 anys, i Cycle des 

Approfondissements, que són 3 anys.  D’aquesta manera aquest nivell, que ells 

anomenen elemental, va dels 2 als 11 anys. És a França on trobem les CHAM (Classes à 

horaires aménagés musique), es tracta d’un projecte on les hores de música es duen a 

terme a l’escola  en un entorn equilibrat que respecta el doble propòsit educatiu i 

combina ambdós currículums en un mateix centre.   Es poden consultar totes les 

característiques al  Bulletin officiel N°31 du 29 août 2002. (Bulletin officiel n°31 du 29, 

2002) 

A Anglaterra destaquen la Chetham's School of Music i la Yehudi Menuhi School, així i 

tot, fent una recerca en la xarxa ens trobem a tot un seguit d'escoles que utilitzen un 

currículum propi com és el Playmouth School of creative Arts. La Chetam's School és 

l'escola especialista en estudis musicals més gran de Gran Bretanya i l'única del nord 

d'Anglaterra. Fundada com a una escola de la beneficència el 1953, es va convertir en 

co-educative, especialista en música, el 1969. Els seus estudiants viuen en la residència 

de l'escola i segueixen un programa que no només consta d'una educació musical de 

gran excel•lència, sinó on també segueixen els seus estudis equivalents a primària, 

secundària i batxillerat. Així doncs, a més d'educar els coristes de la catedral de 

Manchester, és un centre de gran qualitat acadèmica, ja que excedeixen a universitats i 

vies professionals en dret, medicina, idiomes i política. Es valora moltíssim la faceta 

creativa dels estudiants, ja que es duen a terme programes d'art i dramatúrgia, així com 

actuacions musicals tant a l'escola com a altres indrets de la regió i l'estranger 

(Chethams school of music, 2020). 

Finalment, cal puntualitzar que actualment no entenem “centre integrat” com a un tipus 

de centre educatiu concret,  ni “educació musical integrada” com a concepte universal. 

No es tracta d’una terminologia normativitzada, sinó que simplement s’entén com un 

adjectiu, una característica que implica la combinació dels dos currículums, el de 

l’ensenyament ordinari i el de música. És per això que aquests tipus de centres poden  

adoptar diferents sigles:  

 CEIPIEEM: Centre Integrat d’Educació Infantil Primària i Ensenyaments 

Elementals de Música (Son Serra) 

 IEA: Institut Escola Artístic (Oriol Martorell) 

 CIM : Centro Integrado de Música (Padre Antonio Soler) 
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7. Comparacions entre les escolanies religioses i el model integrat. 

Un cop hem parlat de les principals escolanies i de les escoles que tenen un model 

integrat de música, és interessant analitzar més a fons el funcionament d’aquestes 

institucions i de les escoles a fi de poder-les comparar i extreure’n conclusions. És per 

això que caldrà indagar en els principis metodològics que segueixen, amb la formació 

que imparteixen i la seva organització. Moltes institucions compten amb un règim 

d’internament que ha anat evolucionant, o no, al llarg dels anys. A més, segons el 

currículum al que s’adhereixen han d’impartir unes matèries o unes altres i, a partir 

d’aquí, n’elaboren l’horari.  

 

7.1. Formació musical i principis metodològics.  

Tal com explica Lemes (2000), a Espanya els estudis musicals s’han mantingut aïllats 

del sistema educatiu a causa de la seva escassa regulació i per ser una ensenyança 

minoritària respecte a altres disciplines.  Amb la creació dels centres integrats, la 

formació reglada que s’hi imparteix necessita un currículum compost per un conjunt de 

matèries i assignatures amb la música com a eix central. Igual que amb l’educació 

ordinària, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació de cada 

assignatura estan organitzats en funció dels cursos i els graus.  

Salvant les diferències entre col·legis, els centres integrats tenen uns pilars fonamentals 

en la seva pedagogia. Tal com s'explica a la pàgina web del CIM Padre Antonio Soler 

(10 de març de 2020), conceben "La música como columna vertebral del Centro". 

L'objectiu és facilitar la compatibilitat entre la formació ordinària i la música i assegurar 

una carrera musical professional. A més, es preocupen per una formació de qualitat i 

l'educació en valors, pel benestar emocional de l'alumnat i les activitats musicals en 

grup cobren importància, fet comú amb altres institucions com l'escolania de Lluc (CIM 

Padre Antonio Soler, 10 de març de 2020). 

 Si comparem les diverses línies metodològiques, ens trobem que tant les escolanies 

com les escoles integrades donen força importància a l’educació en valors i a l’ús de la 

música com a vehicle per a l’expressió. Al PEC de l’Oriol Martorell expliquen que 

l’escola ha de desenvolupar al màxim les capacitats de l’alumnat i que el centre “té 

l’objectiu de formar persones autònomes, dialogants, respectuoses i solidàries amb les 

altres, arrelades al país i obertes a la diversitat del món, capaces d’integrar i interpretar 

la informació i transformar-la en coneixement, d’actuar amb responsabilitat i sentit 

crític, i amb altes capacitats d’expressió i gaudi artístic” (PEC Oriol Martorell, 2017, 
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p.6). És per això que coincideixen amb l’escola de Son Serra en l’elaboració de 

projectes en petit i gran grup, considerant les formacions com música de cambra o 

l’orquestra exemples d’aquesta metodologia dins l’àmbit artístic. Cal puntualitzar que 

molts centres opten per una adaptació de currículum estipulat per la comunitat 

autònoma. Tal com expliquen a la seva pàgina Web, d’acord amb la Llei d’Educació de 

Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre però ha de contenir 

obligatòriament uns elements (IEA Oriol Martorell, 2020): 

 Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, 

procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre. 

 Indicadors de progrés. 

 Concreció i desenvolupament dels currículums. 

 Criteris que defineixen l’estructura organitzativa. 

 Projecte lingüístic. 

 Caràcter propi del centre, si n’hi ha.  

No és d'estranyar que les metodologies que utilitzen les escolanies siguin diferents que 

les de les escoles integrades. No hem d'oblidar que es tracta d'educació religiosa. Així i 

tot, també utilitzen noves metodologies per assegurar la completa formació de l'alumnat. 

Tal com ja hem parlat, l'escolania de Lluc treballa el fet musical i el dissenya buscant 

els punts comuns amb totes les assignatures. A més, el treball cooperatiu parteix del 

cant coral en tant que els alumnes tenen objectius col•lectius sense oblidar l'esforç 

individual, ja que com més formats estiguin individualment, millors resultats tindrà el 

conjunt (Terradas et.al., 2019). El claustre de l'escolania de Lluc ha establert quatre 

competències bàsiques a treballar: Expressió i comunicació, sensibilitat artística, 

responsabilitat i esforç i viure, conviure i deixar viure. Aquestes es treballen 

conjuntament amb programes innovadors com Entusiasmat i Onmat, a més de la 

formació en intel•ligències múltiples i els jocs. Així i tot, no es renuncia del tot a 

l'educació tradicional, ja que s'utilitzen llibres de text i fa classes magistrals quan són 

necessàries (Terradas et.al., 2019). 

D’altra banda, l’escola de Montserrat parteix de les propostes del mètode Ireneu 

Segarra, el qual pretén una formació global del músic allunyant-lo de la concepció 

virtuosa de la interpretació. És per això que es formen amb una gran varietat de 

disciplines, així com veurem en el punt 7.2 dedicat a l’organització de matèries. Els 

objectius principals del Mètode són (Dols, 2008, p. 228): 

: 

• Desvetllar i desenvolupar la sensibilitat musical amb la participació 

activa en la pràctica musical. 
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• Afavorir el coneixement del llenguatge musical i dels seus signes bàsics 

de lectura i escriptura que es deriven de la pràctica musical. 

• Formar criteris personals de valoració estètica. 

• Desvetllar vocacions per a una dedicació més especialitzada. 

 

A Espanya, tal com explica Gash (2006), molts cops les escolanies han tingut problemes 

a l'hora de normalitzar els seus estudis. Es tracta d'un treball costós que implica dotar a 

l'escola de tot el necessari per convertir-se en una escola legalment autoritzada. Des dels 

inicis, l'educació musical europea compta amb gran diversitat sobretot amb relació a les 

lleis nacionals sobre educació musical, plans d'estudis i tipus d'institucions responsables 

d'impartir aquests tipus d'educació (Zubeldia, 2017). És molt complicat comparar en 

l'àmbit europeu els currículums ordinaris i els currículums ensenyaments musicals a 

causa de la gran llibertat que tenen les escoles a l'hora de modificar i adaptar els plans 

d'estudis estatals. I és que Espanya, tot i la gran descentralització en matèria educativa, 

té un dels índexs més baixos d'autonomia escolar (Rodriguez-Quiles i Dogani, 2011). A 

continuació vegem una taula orientativa: 

Taula 1 

Comparació estructura de l’escola primària a 3 paísos 

Font: Rodriguez-Quiles i Dogani (2011), Smithers (2008),i Department for Education of 

England (2013). 

 

 

 Alemanya Espanya Anglaterra 

Duració 4  anys (majoria 

d’estats) 

6 anys (Berlin i 

Brandenburg)  

6 anys 6 anys 

Caràcter Obligatori Obligatori Obligatori 

Currículum 

estatal 

Cada estat federal te 

el seu propi pla 

d’estudis 

Hi ha unes pautes estatals generals 

que han de ser desenvolupades i 

implementades per les comunitats 

autònomes 

Currículum estatal 

d’Anglaterra.  

Autonomia de 

l’escola 

Sí Poden efectuar plans d’actuació 

sempre dins la llei 

Sí, molt amplia 

Existència 

assignatures 

optatives 

Sí Sí Sí 

Mestre 

especialista de 

música 

Mestres amb 

coneixements de 

pedagogia musical 

Mestres amb coneixements de 

pedagogia musical 

Mestres amb 

coneixements de 

pedagogia musical 

 Coral Opcional, encara que 

quasi totes les escoles 

tenen cor  

Opcional, molt poques escoles 

tenen cor 

Opcional, encara que 

quasi totes les escoles 

tenen cor 
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D'acord amb All-Party Parliamentary Group for Music Education, the Incorporated 

Society of Musicians i the University of Sussex (2019), a Anglaterra s'ha reconegut que 

no és suficient la música que s'imparteix des del currículum per a formar una base sòlida 

als nins i joves. És per això que la majoria d'escoles proporcionen un ventall 

d'assignatures extracurriculars per a desenvolupar el seu interès musical, sigui a 

orquestres, cors o altres conjunts. I és que mentre a Espanya la música és obligatòria a 

primària, a Anglaterra forma part dels Foundation subjects, les optatives. 

Per tal de comprendre el que equival als ensenyaments reglats de música espanyols al 

Regne Unit, cal parlar dels exàmens de la ABRSM (Associated Board of the Royal 

Schools of Music). Es tracta d’uns exàmens oficials que equivalen als graus elemental i 

professional del conservatori espanyol. Parlem d’un programa a nivell estatal que 

sorgeix de 4 conservatoris superiors: Royal Academy of Music, Royal College of 

Music, Royal Northen College of Music i Royal Conservaotire of Scotland. Igual que 

als conservatoris espanyols, aquests exàmens contemplen tan la destresa amb 

l’instrument com la teoria i llenguatge musical (ABRSM, 2019). Si busquem en la 

pàgina web de la Chethams School of Music veurem que el seu programa va orientat a 

passar aquests exàmens, el mateix passa amb el Kings College School i amb el Bristol 

Cathedral Choir School (Bristol Cathedral Choir School Newsletter, 2018).  Per altra 

baNda, si entram en algunes de les guies de la St Paul’s Cathedral Choir, també podem 

llegir-hi que els continguts de música s’avaluen amb els ABRSM aural tests, uns 

exàmens d’educació auditiva en els que s’avaluen els coneixements de llenguatge 

musical corresponents a cada grau. Els exàmens de l’ABRSM combinen la part 

d’interpretació (obres, cançons i part tècnica d’escales i arpegis), un examen de lectura 

musical a primera vista i els aural tests. A diferència del  sistema espanyol, la ABRSM 

no contempla cap correspondència d’edat específica amb els seus graus, que van de l’1 

al 8 (Taylor, 2011). Amb aquestes observacions podem concloure que es tracta 

d’ensenyament que, encara que no estan regulats per l’estat, estan destinats a passar els 

exàmens pertinents per a demostrar el nivell de l’alumnat. També cal dir que aquests 

exàmens no suposen un accés directe a l’ensenyança universitari ja que, igual que passa 

a Espanya, cada conservatori proposa unes proves específiques.  

Un aspecte comú que tenen les escolanies i els centres integrats és que treballen amb 

grups reduïts. Gash (2006) ens explica que els grups de Montserrat no superen els 10-15 

alumnes i a la pàgina web de Lluc explica que "El nombre reduït d'alumnes permet una 

atenció i aprenentatge totalment personalitzat, cosa que afavoreix els bons resultats" 
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(Escolania de Lluc, 4 d’abril de 2020). De fet, tot i que a primària funciona com una 

escola unitària, no superen els 15 per aula, 50 sumant els que fan ESO. En el cas del 

CEIPIEEM Son Serra els grups són molt més nombrosos, d'uns 25, probablement 

perquè es tracta d'una escola pública sense cap mena de prova d'accés (PIP Son Serra, 

2018). Hi ha centres integrats com l'Oriol Martorell que per accedir-hi es requereix 

prova d'aptituds i habilitats a sis anys i a partir de tercer i quart han de fer una prova 

específica de dansa o instrument a tercer (Lemes, 2000). Però n'hi ha d'altres com el de 

Son Serra que simplement segueixen els criteris de proximitat propis dels centres 

ordinaris (CEIPIEEM Son Serra, 2013). 

Si parlem de formació musical, cal explicar que dues de les escolanies espanyoles de les 

que ja hem parlat, Lluc i Montserrat, també són centres integrats. No és d'estranyar que 

les escolanies es modernitzin i decideixin regular la seva formació musical, ja que les 

assignatures que s'hi imparteixen i els horaris que segueixen són molt semblants a un 

centre integrat. De fet, Gelabert (2014) explica que, abans dels anys vuitanta, l'escolania 

de Lluc era considerada, juntament amb el conservatori, un centre de referència si volies 

fer ensenyaments musicals. Cal puntualitzar que els estudis de cant no es poden 

començar de manera oficial fins als 15-16 anys, al grau professional, per mor del canvi 

de veu a l'adolescència. És per això que per incorporar ensenyaments oficials les 

escolanies han inclòs professors dels diferents d'instruments a fi d'oferir diversos 

itineraris. 

Tan aquestes escolanies com els centres integrats dels que hem parlat segueixen un 

doble currículum que coordina els últims cursos de primària i  l’ESO. Gash (2006) 

explica que des del 2001 l’escolania de Montserrat també és un centre integrat. Al 

mateix article hi inclou les següents graelles basades en la correspondència  dels cursos 

a ambdós currículums, una organització comuna a tots els centres d’aquests tipus.  

 

 Taula 2 

 Organització dels cursos del centre integrat Escolania de Montserrat 

 

Font: Gash (2006, p.197)  

 

Anys E. Bàsica E. Musical 

9-10 4rt primària 1r-2n elemental 

10-12 5è-6è primària 3r-4rt elemental 

12-14 1r-2n d’ESO 1r-2n grau mitjà 
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Quan l'ensenyament musical és reglat el centre pot expedir el certificat oficial (a final de 

primària i a final del batxillerat), així com formar l'alumnat per a les proves d'accés a 

una formació universitària. En el cas de l'escolania de Montserrat, no hi ha l'oportunitat 

que els nins acabin la seva formació professional al monestir, ja que, recordem, sols 

ofereix fins segon d'ESO. És per això que després accedeixen al centre integrat Oriol 

Martorell, del qui ja hem parlat anteriorment (Gash, 2006). Si ho comparem amb una 

escola integrada, com podria ser la de Padre Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial 

a Madrid, la formació dels nins es manté sempre en un mateix centre. Els seus estudis 

avancen fins a batxillerat amb la mateixa correspondència de cursos que a Montserrat i a 

l'Oriol Martorell (Padre Antonio Soler, consultat el 19 d’abril de 2020). 

Pel que fa a la formació musical a Alemanya, sembla que segueixen fidels a la seva 

tradició. Mentre a altres països europeus la majoria de centres educatius opten per 

utilitzar arranjaments de melodies actuals i conegudes pels nins, al Gymnasium 

segueixen ensenyant basant-se en la música com a art, interpretant obres de Bach, 

Beethoven i altres grans compositors. També cal dir que últimament molts països opten 

per utilitzar la música popular per a acostar la cultura tradicional als més petits 

(Zubeldia, 2017). 

 

7.2. Planificació de les matèries i l’horari escolar 

Pels estudis reglats de música, a Montserrat es duen a terme les matèries pròpies del 

grau elemental i professional, les quals es combinen amb el currículum d'educació 

primària de Catalunya. Cal remarcar, que com escolania la seva funció difereix d'una 

institució pública laica pel que hi ha lleus diferències en comparació a un conservatori 

públic ordinari. Afegeixen un segon instrument a primària, mantenen el cant coral més 

enllà de l'elemental i proposen la música de cambra com opcional des de primer curs de 

professional (Gash, 2006). 

 

Tabla 3 

Organització assignatures ensenyament musical reglat a Montserrat 

 

4rt EP 5è EP 6è EP 1r ESO 2n ESO 

Llenguatge musical Llenguatge musical Llenguatge musical Llenguatge musical Llenguatge musical 

Instrument 

principal 

Instrument 

principal 

Instrument 

principal 

Instrument 

principal 

Instrument 

principal 
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Piano Piano Piano Segon Instrument 

(optativa) 

Segon Instrument 

(optativa) 

Cant coral Cant coral Cant coral Cant coral Cant coral 

Dansa i moviment  Grup instrumental Orquestra Orquestra 

   Cambra (opt.) Cambra (opt.) 

Font: Gash (2006, p.198) 

Observant els horaris del CIM Padre Antonio Soler o els de l'Oriol Martorell podem 

concloure que majoritàriament les classes col•lectives que corresponents al currículum 

de música es duen a terme a la tarda. Altres assignatures individuals o amb manco 

alumnat, com podria ser música de cambra, estan repartides en hores disponibles al matí 

(Shirokij, 2006). A les escolanies es manté un horari semblant, si ho comparem amb 

Lluc, les classes d'instrument i cant es fan a la tarda amb la diferència que es fa una 

aturada a les 12:55 per cantar la salve, el que allarga la jornada escolar fins prop de les 

sis (Terradas et.al., 2019). El mateix ocorre a Montserrat, les classes pròpies del 

conservatori es duen a terme a la tarda. També a la una per cantar la salve i el virolai 

amb la diferència que tornen a cantar a les 18:45 (vespres). L'horari influeix 

considerablement en el règim d'internament dels nins, ja que com més s'allarga la 

jornada lectiva més factible és quedar-se en la residència (Gash, 2006). 

Així com ocorre amb els escolans del Real Monasterio del Escorial i amb els dels Seises 

de Toledo, moltes escolanies no compten amb una escola pròpia i l'educació general 

obligatòria la fan a un altre centre amb altres alumnes externs. Tal com ja hem dit, és el 

que passa amb la majoria de Cathedral Choirs d'Anglaterra i amb els Thomaner 

d'Alemanya, entre d'altres. Així doncs, és comprensible que existeixin horaris 

semblants, ja que les hores s'han de compaginar amb els horaris d'una escola ordinària. 

En el cas d'El Escorial, els primers anys es dedica una hora diària al llenguatge musical i 

una hora a assajar amb la coral, a més de les hores de tècnica vocal i una hora a la 

setmana d'instrument. Igual que l'escolania de Montserrat, el piano és l'instrument 

obligatori amb l'objectiu que controlin tant la polifonia vocal com l'instrumental, 

després trien el seu instrument principal. Al contrari de Lluc i Montserrat, El Escorial 

no compta amb uns estudis reglats de música pel que els horaris estan organitzats 

perquè, els que vulguin, puguin formar-se al Padre Antonio Soler, el centre amb escola 

integrada del que ja hem parlat (Sánchez, 2017). 
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Gràcies l'article Lemes (2000), una publicació de l'ara.cat (2015) i el PEC de l’Oriol 

Martorell (2017) s'han comparat el nombre d'hores lectives combinant l'educació 

ordinària amb la musical reglada i les que resulten de combinar ambdós estudis a un 

centre integrat. 

Taula 4 

Comparació hores lectives en un centre integrat  

 Educació ordinària Educació ordinària 

 + musical reglada 

Centre integrat  

Oriol Martorell 

Hores primària (3r-6è) 25h 30’5h 30h  (9-18h) 

H. Secundària (1r-2n) 29h 34h 8:20h- 16:30/17:30 

H. Secundària (3r-4rt) 29h 37h 8:20h- 16:30/17:30 

H. Batxillerat 30h 41h 40h 

Font: Lemes (2000) , ara.cat (2015)  i PEC Oriol Martorell (2017). 

El que ens interessa veure d'aquesta gràfica és l'acumulació de les hores al combinar 

ambdós estudis, sobretot a secundària, i com en els centres integrats l'horari lectiu es 

concentra i acaben sobre les 18 h, deixant més hores de lleure als nens. De fet, a l'ESO, 

dos dies a la setmana acaben a les 17:30 h però als altres tres acaben 1 hora abans. Tot 

això comptant amb l'hora de menjador i esbarjos. 

Pel que fa a Alemanya, algunes de les institucions de les quals hem parlat, com el 

Dresden Kreuzchor o el St. Thomas Choir de Leipzig, no tenen escoles pròpies, sinó 

que els nins combinen la seva formació musical a l'escolania amb la formació ordinària 

amb un altre centre. Els cantaires que fan 4rt i 5è de primària estudien separats dels 

altres a la 63a, una escola especialitzada pels Crucians (Dresdner Kreuzchor, 2020). 

Amb un horari lectiu de 8h a 14h, els nins tenen l'opció de formar-se musicalment d'una 

manera molt completa, ja que hi donen classes alguns alumnes del famós conservatori 

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber. A més, s'organitzen mostres 

d'instruments pels més petits i els nins poden accedir a la coral des de 1r curs (set anys). 

Entre les seves assignatures, reben classes d'orquestra i formació instrumental (Dresdner 

Kreuzchor, 2020). Quan tenen onze anys accedeixen al Kreuzgymnasium, on es 

mantenen separats dels altres alumnes amb la intenció de preparar-los millor per al seu 

treball en el cor, fins que els ajunten amb els altres a 14 anys. Recordem que el 

gymnasium tenen l'opció de cursar un itinerari especialitzat en música. Per altra banda, 

els nins dels Thomaner Choir viuen, estudien i assagen a la residència. Com l'escola i 
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les aules d'assaig estan just a la vora, és més fàcil suportar la dura càrrega diària i seguir 

tenint una mica de temps lliure. Després de l'escola i de fer els deures, els nins poden 

anar a les sales de concerts o de conferències i aprofitar-se'n de sales d'estudi. Aquestes 

aules són molt freqüentades a la tarda, ja que s'hi fan les classes individuals de veu, 

d'instrument i són utilitzades per estudiar, en general. Cada dia, abans que el cor es 

reuneixi a la sala d'assaig, els cantaires tenen classes individuals i col•lectives en petit 

grup per a cada una de les veus (Thomanerchor Leipzig, 2020). 

 

7.3. Organització del règim d’internament 

El règim d'internament és encara obligatori a moltes de les escolanies de les quals hem 

parlat. Sí més no, és un dels aspectes més criticats i són moltes les escolanies que s'han 

renovat i busquen alternatives. A Montserrat fou obligatori el règim d'internament fins 

al 2005. Gash (2006) parla dels avantatges de viure a la residència. Explica que aquesta 

atorga una major amplitud al projecte, afavoreix la qualitat del cor, suposa un estalvi de 

temps als escolans perquè no s'han de desplaçar i afavoreix l'ensenyament de valors com 

l'autonomia, la socialització i la solidaritat. A més els nins assoleixen bons d'hàbits i 

gaudeixen d'un ambient saludable. Per fer front al descens de sol•licituds per a estudiar 

a l'escolania, es va decidir que el règim d'internament fos optatiu i, a més, que els nens 

que es quedessin a viure a la residència poguessin tornar a casa els diumenges. Així i 

tot, són pocs els que tenen la possibilitat de triar l'opció de viure a casa, ja que, a no ser 

que visquin molt prop, l'accés al monestir és força complicat. 

Una organització molt semblant és la de Lluc. Des del 2006 viure internat és opcional, 

el que va permetre que totes aquelles famílies que ho consideraven un inconvenient es 

repensessin l'opció. Al final del curs 2012-2013, ja eren uns 8 alumnes els que anaven a 

casa a dormir i uns 6 els que hi anaven uns tres dies a la setmana. Els altres es quedaven 

al monestir entre setmana i marxaven el cap de setmana. A més, actualment s'ofereix un 

servei diari de bus per tots aquells que no romanen al monestir (Gelabert, 2014). 

Tal vegada una de les institucions que menys ha canviat en aquest aspecte és la de 

l'escolania El Escorial. Actualment el règim d'internament segueix sent obligatori i, tal 

com explica el seu director, consideren que el fet de viure tots junts afavoreix la gestió 

de la seva pròpia formació i propicia que es responsabilitzin dels seus estudis. Els temps 

han canviat i ara els nins gaudeixen de l'entorn jugant i aprofitant al màxim el seu temps 

lliure. Cal dir, però, que molts cops les seves vacances es veuen afectades per 

actuacions a oficis importants com són els de Nadal o Pasqua (Sánchez, 2017). 
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No és estrany que moltes institucions optin per mantenir els escolans interns, ja que, 

com hem dit, també té els seus avantatges. No obstant això, també hi influeix força el 

poder adquisitiu tant de les famílies com de la institució. A alemanya els nins dels 

Dresdner Kreuzchor, el Thomanerchoer i el Wiener Sänger Naber tenen règim d'internat 

molt restrictiu encara que amb algunes excepcions depenent de l'edat del nin. Però, no 

és difícil concloure que no és el mateix viure en un monestir amb cents anys d'història 

que a una residència on hi ha unes instal•lacions envejables i totalment adaptades a les 

necessitats i al lleure dels nins. Recordem que el Thomasalumnat comptava amb sales 

d'estudi, una gran sala d'oci i fins i tot un camp de futbol, igual que l'alumnat de 

Dresden. Pel que fa a Anglaterra, al Kings College School, o al St Paul's Cathedral 

Choir, els nins estan interns i només poden sortir un cop al mes, llevat dels petits de sis 

anys que surten tots els caps de setmana. Tot i així, si consultem les seves pàgines web 

podem observar els espais amb què compten als nins per fer tota mena d'activitats. Per 

contra, el Bristol Cathedral Choir School no té internat, tot i que també compta amb 

aules de música molt ben adaptades (Bristol Cathedral Choir School, 2020). 

 

8. Adaptació de les escolanies al temps actual 

Les escolanies, igual que els centres educatius, s'han hagut d'adaptar als temps que 

corren per fer front a les exigències de les famílies i a la competència. Des de canvis en 

el personal educatiu a major flexibilitat en els règims d'internament, aquests centres han 

experimentat tota una sèrie de millores que suposen, de cada cop més, un apropament a 

les noves metodologies. És per això que cal fer cinc cèntims sobre quins professionals 

componen els claustres actualment i com s'organitzen. Per altra banda, també es parlarà 

sobre les desavinences i problemes amb les que es troben aquestes institucions. 

L'elitisme, que molt cops siguin exclusivament per nins i que es mantinguin règims 

d'internament obligatoris són alguns dels punts més criticats. Si més no, algunes 

escolanies han buscat alternatives per a poder superar-los. 

 

8.1. Tipus de professorat actual  

A Montserrat, Lluc, Els Seises de Toledo, entre d'altres, l'educació dels escolans estava 

en mans dels clergues del monestir. Tot i que a alguns llocs la figura del mestre de 

capella s'ha mantingut, els claustres ja no estan formats íntegrament per clergues. Tal 

com explica Gelabert (2014) en el seu article sobre Lluc, l'estructura de l'escolania va 

canviar considerablement quan va deixar de ser totalment dirigida i organitzada pel 
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personal eclesiàstic. Aquests eren els que consideraven la institució una eina per 

aconseguir nous seminaristes. Amb l'abandonament d'aquest model, aquesta concepció 

canvià i de cada cop s'incorporen més professors laics. 

Una de les escolanies que més ha mantingut l'organització en mans del personal 

eclesiàstic és la de l'Escorial. La presideix el Pare Modesto Garcia, que és el cap de la 

Junta Directiva, composta íntegrament pels agustins. Aquest és el responsable de la seva 

formació acadèmica al col•legi Alfons XII i de la gestió dels recursos de l'escolania. Per 

altra banda, el mestre de capella és Pare Juan Gabriel Martín, qui també es 

responsabilitza de la formació musical dels nins. Juntament amb aquest treballen tres 

educadors, una professora de piano i els altres professors d'instrument (Monasterio del 

Escorial, 2019) 

Pel que fa a l'escolania dels Seises de Toledo, les assignatures de teoria musical, solfeig, 

piano i cant també les imparteix el mestre de capella, que compta amb una llicenciatura 

en humanitats, un doctorat en musicologia i el grau superior de cant gregorià. Es pot dir 

que es tracta d'un professional altament qualificat però no compta amb un grau superior 

d'interpretació de piano, pel que seria inviable que impartís classes d’aquest instrument 

en una educació reglada. Les activitats d'estudi assistit, anglès, informàtica o de repàs de 

les matèries, en general, les imparteix un mestre i antic escolà (Redondo 2007). 

L'escolania de Montserrat s'organitza entorn de tres elements centrals sota la supervisió 

del coordinador. Tal com ens explica Gash (2006), aquests tres elements són 

l'ensenyança, el cor i la residència. Uns dels punts més impactants sobre el claustre és 

que un 80 % del professorat és laic i que majoritàriament està format per dones. Dins la 

branca d'educació ens trobem amb dos caps d'estudis, un per a l'ensenyament musical i 

un altre pels ensenyaments generals, de manera que es diferencien dos equips de 

professorat. A part, la residència compta amb educadors especialitzats (Gash,2006). Una 

organització molt semblant és la que segueix l'escolania de Lluc, encara que en un 

format molt més reduït. El claustre està format per 4 mestres de primària, 8 professors 

de secundària, 8 professionals de música i una orientadora. Tot i que no tenen jornada 

completa, 3 educadors es fan càrrec dels escolans a la residència un cop han acabat les 

classes (Terradas et.al., 2019). 

Pel que fa a Alemanya, el professorat especialista en música necessita formar-se durant 

cinc anys i per treballar a un centre públic requereix de 18 a 24 mesos de pràctiques a 

escoles amb un salari més baix i seguint una formació obligatòria (Zubeldia, 2017). 

Zubeldia (2017) explica que els professors dels països capdavanters en ensenyança, com 
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Alemanya, tenen unes característiques comunes. En aquests territoris aposten per una 

formació especialista del docent, fan una selecció prèvia per accedir als estudis de 

professor de música i s'asseguren que en aquests hi hagi un correcte equilibri entre 

teoria, interpretació i pedagogia. 

Respecte al personal que treballa pel Dresdner Kreuzchor, està format per 62 membres 

entre mestres de música, administració, cuiners i encarregats de la residència. Al 

Thomaner Choir de Leipzig també compten amb un gran equip de professionals 

altament qualificats. El claustre el formen 10 educadors, 5 professors de música, 5 de 

piano, 5 de veu i 2 de violí, a més d'un professor d'orgue, un de trompeta, un de 

violoncel, un professor d'oboè i un assistent del director del cor. L'equip directiu està 

constituït pel Thomaskantor (director del cor), el director general, el cap de la residència 

i el cap del departament d'ensenyament de l'escola (Thomanerchor Leipzig, 2020). 

Comparant les escolanies amb les escoles integrades de música, aquestes últimes també 

requereixen un claustre especialitzat que combini professorat de primària, secundària i 

especialistes de música. Cal dir que segons si l'escola ofereix dansa o no, també haurà 

de comptar amb professionals d'aquest àmbit. Per tal que tot funcioni, el centre Oriol 

Martorell compta amb uns òrgans especials necessaris per a poder dur a terme els 

aspectes tant organitzatius com pedagògics que implica fer uns ensenyaments integrats 

(PEC Oriol Martorell, 2017). Tal com es pot veure a l'organigrama (vegeu annex), cada 

equip l'integren diferents departaments i els coordinadors són els representants dels 

equips en el consell escolar, encara que també hi formen part altres professors. Tal com 

s'explica al PEC, l'equip directiu no és l'habitual ni en el format ni en el nombre de 

components. No és un centre ordinari i té unes necessitats específiques. Aquest està 

format pel director, el coordinador de dansa, el cap d'estudis de primària, el secretari, el 

coordinador de música de primària, el coordinador de música de secundària i el cap 

d'estudis de secundària 

San Román (2009) explica que, a diferència d'Alemanya, Gran Bretanya i França, a 

Espanya la falta d'altruisme cultural ha produït una actitud que desestima tot el 

coneixement que no tingui resultats profitosos immediats. El fet que s'entengui la 

cultura com a consum afecta la imatge del professor. Cal pensar que aquest és 

l'encarregat d'ensenyar cultura general i d'adaptar als seus alumnes a nous valors socials. 

Això provoca que la societat i les famílies desconfiïn del seu treball i jutgin 

constantment la seva feina. 
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Finalment cal parlar de la necessitat d’homogeneïtzar els estudis superiors de música a 

Europa.  D’aquesta manera seria més fàcil l’intercanvi d’estudiants entre països  i 

afavoriria la mobilitat laboral dels professionals entre països de la unió europea. 

Aquests canvis educatius hauran de partir de les bases, dels nivells elementals fins als 

més alts, assegurant les connexions entre institucions i nivells (Zubeldia, 2017). 

 

8.2. Problemàtiques i desavinences 

Gash (2006) afegeix el seu article les problemàtiques amb les quals es troba l'escolania 

de Montserrat en el seu dia a dia. En primer lloc parla del problema educatiu que suposa 

el curt període que estan els nins a una escolania, ja que sols hi acostumen a estar des de 

4t de primària fins a segons d'ESO. Altres institucions ho han allargat perquè això no 

perjudiqui l'alumne i no fracturi la seva formació. És el cas, per exemple, d’El Escorial. 

Tal com ja s'ha parlat, es va decidir que els nins continuarien fins a segon de batxillerat i 

que al cor de veus blanques se li afegiria un cor d'homes, pel que es modificaria el 

repertori habitual (Sánchez, 2017). Una mesura semblant va adoptar l'escolania de Lluc, 

ja que actualment la seva formació es perllonga fins a final de l'ESO (Terradas et.al., 

2019). Pel que fa als Seises de Toledo, han mantingut el cor de veus blanques limitant 

l'escolania a nins menors de catorze anys (Redondo, 2007). També és cert que la seva 

formació no es veu interrompuda en cap moment perquè fan l'ensenyament ordinari un 

centre extern a l'escolania. 

A altres institucions fora d'Espanya com són el Bristol Cathedral Choir, el St Paul 

Cathedral o el King's College Choir d'Anglaterra, els nins només estan al cor el temps 

que equival, més o menys, a l'educació primària espanyola (dels 7 als 12 anys) perquè 

després ja passen a Sixth Form (secundària). Així i tot, com ja hem parlat, es mantenen 

alguns coristes per a veus de tenor i baix, que reben el nom de Choral Scholars (Kings i 

Bristol choirs). Tot el contrari d'Alemanya, on els cors dels Thomaner i els Kruzianer 

poden tenir fins a 18-19 anys, tot allunyant-se de la sonoritat característica d'un cor de 

veus blanques i allargant la seva formació fins que comencen els estudis universitaris. 

Un altre aspecte que resulta problemàtic és el nivell d'exigència que suposa fer un doble 

currículum en una escolania que també és una escola de música integrada. Tal com 

explica Gash (2006) a l'escolania de Montserrat els nins hi entren a quart de primària, 

però als 12 ja han d'haver acabat el nivell elemental propi d’un conservatori. Cal 

recordar que a un conservatori l'elemental es comença quan fan tercer de primària, pel 

que els escolans han d'avançar molt més ràpid per poder aconseguir el mateix objectiu 
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en un any menys. A l'escolania de Lluc, en canvi, se'ls permet començar al monestir a 

primer de primària. Això els permet seguir els cursos amb les edats corresponents, com 

el Conservatori Elemental i Professional de Mallorca, de qui depenen. A altres 

institucions com pugui ser el Seises o a l'Escorial, tot i no realitzar estudis musicals 

reglats, els nins també segueixen un ritme diari força dur comparat a altres nins de la 

seva edat. Si ens traslladem als centres d'Alemanya i Anglaterra aquest problema es 

manté. Els nins tenen horaris exageradament plens que s'estenen més enllà de la tarda, 

sense oblidar les eucaristies i altres funcions durant el cap de setmana o dies festius i 

vacances. Per assegurar l'èxit, a Lluc es va optar per l'admissió únicament de nins i 

nines amb bones qualitats vocals i per eliminar la via que permetia estudiar a l'escolania 

sense formar part del cor. Es considerava que era una forma de potenciar el sentiment de 

grup, ja que des de llavors tots persegueixen un objectiu comú: que el cor funcioni 

(Gelabert, 2014). 

Sens dubte, un dels aspectes més polèmics de les escolanies és que molt poques 

accepten nines als seus cors. Gash (2006) explica les seves raons per no donar una passa 

endavant i promoure l’acceptació de nines a Montserrat. Explica que la veu blanca d'un 

nin i d'una nina és diferent i l'important és preservar aquesta sonoritat tradicional. 

També afegeix que pocs grans cors europeus han incorporat nines i que hi ha raons per 

no fer-ho. Es mostra reticent a convertir l'escolania de Montserrat en un cor mixt, tot i 

que accepta que Lluc sí que ha donat aquesta passa. Tot i mostrar-se ferm en les seves 

creences, l’exdirector de Montserrat accepta que és una petició molt freqüent per part 

dels periodistes i que ha creat polèmica. Considera que, si s'accepta la incorporació, la 

millor opció és crear un cor separat però que ha de quedar molt clar que el sentit d'una 

escolania és participar en la litúrgia i aquests canvis no són fàcils d'assimilar per la 

comunitat eclesiàstica. I és que els avantatges de l'admissió de nenes són ja notables a 

Lluc. Tal com explica Gelabert (2014) des del 2006 les sol•licituds han augmentat 

gràcies a aquesta mesura. Tal com podem veure a un reportatge d'Ib3 televisió, l'any 

2016 dues de cada tres sol•licituds eren de nines (Bonnin i Frau, 2016) 

D’entre totes les escolanies de les que hem parlat, un 77,8% no admeten nines als seus 

cors i un 22,2% sí.   Les nines sols hi tenen cabuda en el cor de l'escolania de Lluc i el 

Bristol Cathedral Choir,  pel que fa al Dresdner Kreuzchor, el Thomanerchor, el St. Paul 

Cathedral Choir, The Choir of King's College, el cor de l'escolania de Montserrat, els 

Seises de Toledo i l'escolania del Real Monasterio del Escorial, a hores d’ara sols hi 

participen nins.  Si tinguessim en compte els cors francesos, Les Petits Chanteurs de 
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Versailles i Les Petits Chanteurs de Saint-Marc, els percentatges del gràfic es veurien 

modificats, ja que ambdós són mixtes. Per altra banda, els Wiener Sänger Knaben són 

tots nins, tal com passa amb els altres cors alemanys dels quals hem parlat. A Anglaterra 

fa anys que lluiten per incorporar les nines als Cathedral Choirs. L'impuls per un canvi i 

admetre coristes femenines se sustenta amb el testimoni de Bradford, una gran església 

parroquial que posteriorment es considerà catedral i que l'any 1980 ja tenia dos cors, un 

de nois i un de noies. A finals del segle XX, sorgeix en la societat anglesa una 

preocupació important per la justícia social i la igualtat. Tot aquest moviment tingué les 

seves conseqüències en els cors de les catedrals, polèmica que acabà formant força 

rebombori en els mitjans de comunicació. A partir d'aquest moment i després d'una 

hegemonia masculina de quatre-cents anys, les catedrals començaren a acceptar noies. 

Gash (2006) pensa que si les escolanies es volen preservar i volen mostrar-se 

competents no els quedarà d’altre que donar accés a les nines per 3 raons principals: 

 La coeducació és la normalitat a la societat espanyola 

 Les nines poden pujar nivell acadèmic a l’escolania, ja que obtenen millors 

resultats en els seus estudis. 

  No canvien la veu durant l’adolescència i es podrien quedar més temps. 

Per altra banda, Gash (2006) també parla d'un problema sociològic. Tal com ja 

explicava Gelabert (2014), en els seus orígens una escolania s'entenia com quelcom 

utilitzat per l'església per a aconseguir futurs seminaristes. Actualment aquesta herència 

no ajuda a l'escolania, ja que part de la societat espanyola pensa que allà els infants són 

manipulats amb la intenció de buscar noves generacions de clergues. Tot i que Gash 

(2006) afirma que de cada 700 estudiants només 2 acaben formant-se al seminari, no 

tothom coneix la realitat actual d'aquestes institucions. Un fet molt curiós és que, mentre 

a Madrid els nins del Escorial fan rutes per les escoles i viatgen reclutant nous cantaires, 

a Montserrat no se'ls permet fer cap mena de publicitat als centres educatius. Aquest fet 

ens demostra com la visió de la societat pot canviar moltíssim d'una comunitat 

autònoma a un altre. D'altra banda, també hi pot influir que l'Escolania del Escorial és la 

que canta per a la família reial i la que participa en els oficis més importants en l'àmbit 

estatal, com pugui ser la visita d'un papa. No és d'estranyar que alguns pares considerin 

l'opció de l'escolania, ja que segons la seva ideologia poden entendre-la com una 

oportunitat. 

Si donem un cop d'ull a les pàgines web del Kings College School, Bristol Cathedral 

Choir School i St. Paul's Cathedral School podrem observar que aquestes escoles no 
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semblen tenir els mateixos problemes que les espanyoles. Fominaya (2018) parla dels 

internats dins la cultura anglosaxona en una entrevista a Carmen Fuentes, directora del 

Colexio Peleteiro. Fuentes explica que a inglaterra i als EEUU els estudis en un internat 

tenen gran prestigi i atorguen l'oportunitat a accedir a una educació de major qualitat. A 

més, en aquests països consideren que una escola pot educar millor que la mateixa 

família, ja que mantenen uns criteris més exigents i estrictes. En el mateix article 

apareix una entrevista al director del centre San José de Villafranca, Jaime Torralba, 

aquest explica que Espanya se segueix tenint una visió negativa d'aquests tipus de 

centres, ja pugui ser per les seves característiques o pel perfil de l'alumnat que hi anava 

tradicionalment. En qualsevol cas, Fuentes afegeix que algunes de les famílies més 

adinerades del nostre país segueix enviat als seus fills a col•legis residencials a 

l'estranger. Sovint ho fan pels contactes, pel perfil de l'alumnat que hi va i les seves 

famílies (Welch, 2010). 

Per acabar, cal parlar dels inconvenients econòmics que suposa estudiar a una escolania. 

La majoria de les institucions són de règim privat i els pares han de pagar unes quotes. 

En el cas de l'escolania de Montserrat, els pares sols paguen l'equivalent al 20% de les 

despeses reals que suposa mantenir el seu fill a l'escolania (Gash, 2006). Tal com 

explica Pherrer (2009), a Lluc l'educació és concertada pel que els alumnes només 

paguen per viure al santuari. Paguen una petita tassa que inclou tota la manutenció i les 

instal•lacions residencials: menjadors, dormitori i sanitaris. Tampoc paguen les classes 

dels professors especialitzats d'instrument, ja que van a càrrec de la congregació dels 

Sagrats Cors. L'escolania dels Seises de Toledo es reparteixen les despeses entre el 

Cabildo, l'APA de l'escola i els pares, el que fa que el preu per la matrícula i la 

manutenció sigui mínim i no suposi grans problemes econòmics per la família 

(Redondo, 2006). Sánchez (2005) entrevista als que llavors eren els directors del 

Escorial i de Montserrat, i en compara les quotes. Mentre que al primer els pares sols 

paguen 100 euros mensuals, a Montserrat en paguen 300. Ho relaciona amb el fet que hi 

puguin fer l'ensenyament musical reglat, ja que suposa una despesa major. Així i tot, 

recordem que no paguen les individuals d'instrument, sols les altres assignatures 

corresponents a l'ensenyament oficial. 

És evident que a Espanya estudiar a una escolania no suposa un gran repte econòmic per 

les famílies, ja que parlem d'unes quotes que van dels 100 als 300 euros mensuals. A 

Anglaterra, els centres esmentats són privats i tenen unes quotes que poden arribar als 

deu mil euros anuals en el cas del St. Paul Cathedral School. Cal especificar que aquesta 
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quantitat sols correspon a la manutenció, ja que la catedral els hi paga la matrícula 

completa a tots els coristes (St, Paul's Cathedral school, 2018). En el cas del King's 

College, les tarifes pels integrants del cor també són més reduïdes que les de la resta 

perquè l'altra part ho subvenciona la mateixa escola. Les quotes actuals de l'escola són 

d'uns 3.170 euros per trimestre. No obstant això, el centre fa tot el possible perquè 

qualsevol nin pugui estudiar-hi oferint beques per a famílies que ho necessitin (Kings 

College School Cambridge, 2020). 

Un panorama molt diferent és el que trobem a Alemanya. Així com s'ha pogut llegir a 

un article de The Guardian, el Thomaner Choir ha tingut problemes econòmics i s'han 

vist obligats a demanar la col•laboració de les famílies. És un exemple de les dificultats 

financeres que envolten moltes institucions artístiques de l'antiga Alemanya Oriental, on 

molts cops es veuen obligats a dur a terme projectes per a recaptar fons, aconseguir 

patrocinis i promocions. La mesura que han optat és que els pares paguin al voltant 

d'uns 100 marcs al mes, uns 50 euros, per al subsidi dels seus fills (Hooper, 2000). Tot i 

així, és clar que a Alemanya és  pràcticament gratuït estudiar a aquests centres. 

 

9. Conclusions 

En un primer moment, es valorava la possibilitat que les escolanies cobrissin una funció 

integradora en acollir nins en situacions desfavorables. A partir de les fonts consultades,  

s’han trobat indicis que descarten aquesta hipòtesi, centrant el punt de mira en el seu 

propòsit com a institució religiosa. Si bé els nins reben una educació humanística, les 

escolanies neixen amb la finalitat que els nins acompanyin en la litúrgia, pel que la seva 

funció educativa és una mera conseqüència del temps que els nins passen interns en els 

monestirs o residències. Tanmateix, el treball de l'església en formació musical és 

evident. Molts dels músics i compositors més importants de la història s'han format i 

han treballat en els anomenats Cathedral Choir o Church School Choir pel que no es pot 

negar que el paper d'aquestes institucions va més enllà. 

A partir de l'anàlisi comparatiu podem concloure que hi ha diversos punts en comú entre 

les escolanies i els centres integrats que van aparèixer amb la LOGSE. En la majoria 

dels casos, ambdues mantenen el règim d'íntegrament obligatori formant així petits 

nuclis socials que comparteixen la passió per la música. El fet que algunes escolanies 

hagin optat per convertir-se també amb centres integrats fa palès d'aquesta similitud. Al 

cap i a la fi, sols s'han d'adaptar a les exigències del currículum oficial de música i han 

de complir les pautes tant en l'organització de les matèries com en el perfil del 
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professorat. Com ja s'ha explicat, l'apropament d'aquestes escolanies als centres 

integrats de música ha desencadenat alguns canvis importants en el tipus de claustre. En 

el cas d'Espanya, és evident que de cada cop hi ha menys professors clergues i la 

necessitat de tenir especialistes formats en música fa que tingui menys pes la figura del 

mestre de capella del que parlàvem al principi. 

Un dels punts interessants a comentar és la gran càrrega lectiva que suporten els 

escolans i els alumnes d'una escola integrada. Si bé és evident que les escoles integrades 

de música redueixen l'horari gràcies a la convalidació de certes matèries, no tots els 

nens se senten capaços d'aguantar aquest nivell d'exigència. En general, a les escolanies 

han de seguir una rutina més dura que no pas a una escola integrada. Cal pensar que a 

tota la càrrega lectiva se li han de sumar les actuacions a les litúrgies diàries i del cap de 

setmana. En alguns casos com Montserrat, també canten a la missa de la tarda, el que 

allarga la jornada lectiva. És evident que el nin s'ha de mostrar implicat i engrescat amb 

el que fa, perquè l'escolania i el cor es converteixen en el seu dia a dia. Tenen menys 

vacacions per culpa de gires i actuacions i viuen allunyats de la seva família. A les 

escoles integrades els nins es formen en música i fan l'educació ordinària però el seu 

horari és molt més còmode i els permet més temps lliure. En definitiva, quan un nin 

decideix formar part d'una escolania ha de dedicar la seva vida a ella. Mentre les escoles 

integrades neixen per ajudar a compaginar ambdós estudis, les escolanies també 

pretenen influir en els nens. En definitiva, les escolanies són una tipologia educativa 

molt peculiar que, amb la música per bandera,  es comprometen amb el 

desenvolupament espiritual i humanístic dels nins. 

El fet que algunes escolanies hagin sofert més canvis que d'altres, o s'hagin hagut 

d'adaptar a certes situacions, també mostra la fragilitat d'aquestes institucions. Tal com 

ja s'ha esmentat, el territori i, sobretot, el perfil de la seva població influeix molt en la 

seva solvència. Si es tracta d'una comunitat que és tradicionalment religiosa, com pot 

ser la de Madrid o la de Toledo, les escolanies hi tenen més cabuda. Si no és així, és 

més probable que siguin vistes com a institucions religioses conservadores i restrictives. 

No obstant això, tal com s'ha explicat, fora d'Espanya altres tipus de centres semblants a 

les escolanies gaudeixen de gran prestigi i es consideren escoles molt elitistes, també 

per les seves elevades quotes. En la meva opinió, hi pot haver diversos factors que hi 

influeixin però un dels més destacables és l'autonomia de la que gaudeixen. Poden 

adaptar-se al que millor els convingui perquè la llei educativa és molt més flexible que 

l'espanyola. D'aquesta manera poden organitzar les matèries i ajustar-se a les necessitats 
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i als canvis. L'altre factor destacable podria ser l'elitisme que s'hi respira en ells. 

Personatges influents porten els seus fills allà i això fa que d'altres famílies, per 

conveniència i contactes, optin per la mateixa institució. 

La vigència d’aquestes institucions sembla incerta. No obstant això, es conclou que la 

seva capacitat per adaptar-se a les noves metodologies i el fet que, de cada cop, 

esdevinguin menys restrictives pot influir notablement en la seva perdurabilitat. Al cap i 

a la fi, es tracta de centres educatius especialitzats, pel que mantenir-se al dia 

metodològicament parlant pot ser determinant. Si més no, el seu valor educatiu és 

innegable, ja que des de  fa segles han proposat una educació que combina la música 

amb el desenvolupament científic i humanístic dels escolans.  

Finalment, cal fer ressò de la necessitat d’establir una terminologia correcte i concreta 

per a aquests tipus d’institucions. El fet que no s’identifiqués una tipologia de centre 

que englobi totes les escolanies de les que hem parlat, ha suposat certes limitacions en 

la recerca bibliogràfica. Es evident que hi ha una falta de consens a l’hora de posar nom 

a institucions que combinen l’educació religiosa i humanística amb la formació musical 

centrada en l’activitat coral. És necessari que es recullin totes les característiques 

comunes d’aquests centres i s’elabori, a partir d’aquestes, una definició universal. 

Aquest avanç suposaria un fet cabdal pel seu reconeixement com a centre de gran valor 

educatiu. 

 

 

10. Bibliografia 

Bera Music Education Review Group. (2004). Mapping music education research in the 

UK, 32(3), 239–290. Recuperat de:  www.sagepublications.com 

Dols, A. (2008). La música d'enconar: Vint-i-cinquè aniversari de l'Escola de Música 

(Mètode Ireneu Segarra) de Palma o la maduresa d'un projecte centrat en 

l'educació. Revista Electrònica d’innovació Educativa i Socioeducativa de la 

UIB,1 (0). 225-236. 

Duran, M. A., i Castell, P. G. (2012). La importancia de la educación artística en la 

enseñanza obligatoria: la adquisición de las competencias básicas de Primaria en 

un centro integrado de música. Revista de educació, 357. 179-180.  

Fominaya, C. (2018,setembre 12). La buena fama de los internados en la cultura 

anglosajona. ABC Educación.. Recuperat de  

https://www.abc.es/familia/educacion/abci-buena-fama-internados-cultura-

anglosajona-201809120155_noticia.html 

http://www.sagepublications.com/
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-buena-fama-internados-cultura-anglosajona-201809120155_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-buena-fama-internados-cultura-anglosajona-201809120155_noticia.html


Catalina Picó Ximelis 

 

44 
 

Gash, M. (2006) Coro, Escuela, Residencia: Las Escolanias, instituciones educativas 

tradicionales al servicio de la música. La Escolania de Montserrat como 

ejemplo. La música como medio de integración y Trabajo solidario Colección 

Aula de Verano. Ministerio de Educación, política social y deporte.193-206 

Gelabert, L. (2014). La Escolanía de Lluc, entre la tradición musical y la modernidad 

artística y pedagógica. Dedica, revista de educação e humanidades . 5. 111-122. 

Gelabert, L. i Comas, F. (2014) El fons fotogràfic de l’Escolania de Lluc. Educació i 

Història: Revista d’Història de l’Educació, 23. 149-173. Recuperat de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4993341 

Hooper, J. (2000, abril 25) German parents to subsidise the sound of music. The 

Guardian.. Recuperat de: 

https://www.theguardian.com/world/2000/apr/25/johnhooper 

Lehmann-Wermser, A. (2015). Teaching Music in Germany. The   preparation   of   

music   teachers:   A   global perspective.  Porto Alegre: Anppom, 2015, 214-

234. 

Lemes, F.L. (2000). Los centros integrados de música:aportacions par la construcción 

de una alternativa. Eufonia [versió electrònica], 19. Recuperat de 

https://www.grao.com/es/producto/los-centros-integrados-de-musica-

aportaciones-para-la-construccion-de-una-alternativa 

López, C. R. (2012). Características de maestros y profesores de educación primaria y 

secundaria a través de relatos realizados por sus exalumnos, 48, 149–172. 

Maluquer, J. (1998). Los montserratinos. El Ciervo, (564), 20.  

Martínez, B. (1991). Enseñanza de la música en las catedrales. Anuario de Estudios 

Medievales, 21. 

Murumendiaraz, N., Ordoñana, J.A. i Goldaracena, A. (2010) La formación del 

profesorado de música de primaria en Francia e Italia. Profesorado: Revista de 

currículum y formación del profesorado. 14 (2), 83-93. Recuperat de: 

https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/42647 

Petit, V. (2017). Éduquer à la liturgie, éduquer par la liturgie: La formation des enfants 

de chœur dans la France rurale (années 1840-années 1930). Archives de Sciences 

Sociales Des Religions, 178(2), 221–236. https://doi.org/10.4000/assr.29505 

Pherrer, R. (2009) Estudiar a l’Escolania de Lluc no és broma. Dbalears. 18 d’octubre. 

Recuperat de:  https://www.dbalears.cat/part-forana/2009/10/18/226370/estudiar-a-

l-escolania-de-lluc-no-es-broma.html 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4993341
https://www.grao.com/es/producto/los-centros-integrados-de-musica-aportaciones-para-la-construccion-de-una-alternativa
https://www.grao.com/es/producto/los-centros-integrados-de-musica-aportaciones-para-la-construccion-de-una-alternativa
https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/42647
https://doi.org/10.4000/assr.29505
https://www.dbalears.cat/part-forana/2009/10/18/226370/estudiar-a-l-escolania-de-lluc-no-es-broma.html
https://www.dbalears.cat/part-forana/2009/10/18/226370/estudiar-a-l-escolania-de-lluc-no-es-broma.html


Catalina Picó Ximelis 

 

45 
 

Redondo A. J.  (2007). Los Seises de Toledo. Conferencia en las Jornadas Nacionales 

de Liturgia, Congres dut a terme al Colegio Ntra, Sra. De los Infantes al 2006, 

Toledo.  

Rodríguez-Quiles, J.A. i Dogani, K. (2011). Music in schools  across  Europe:  analysis,  

interpretation  and  guidelines for music education in the framework of the  

European  Union. Music Inside and Outside the School, 95-122. Frankfurt: 

Peter Lang 

Rodríguez, P.J.( 2016, setembre 27). Los mágicos Niños Cantores de Viena. El país: 

cultura. Extret de : 

https://elpais.com/cultura/2016/09/27/actualidad/1474991597_855785.html 

Sánchez, A. (2005, febrer 27) Los chicos del coro españoles. El País. Recuperat de 

https://elpais.com/diario/2005/02/27/eps/1109489211_850215.html 

Sánchez, G. (2006) Apuntes históricos sobre la enseñanza musical en España. La 

música como medio de integración y Trabajo solidario Colección Aula de Verano. 

Ministerio de Educación, política social y deporte. 25-41 

Sánchez, P.A (2017) Vivir, cantar y formarse musicalmente hoy en un monasterio: la 

Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Melómano: LA 

revista de música clàssica. 227, 20-24. Recuperat de https://www.unir.net/wp-

content/uploads/2017/03/Mel%C3%B3manoPDF-227.pdf 

San Román, S. (2006) Autonomía y burocratización: fotografia cultural de la tríada 

generacional en el nivel de primaria (1970-2008). La autonomia de los centros 

educativos. VI encuentros sobre educación en el Escorial (UCM). Fundación 

Europea Sociedad y Educación: Comunidad de Madrid.  163-172 

Sarget M.A, (2000)  Perspectiva histórica de la educación musical. Revista de la 

Facultad de Educación de Albacete. 15, 117-132 

Segarra, I. (2001). Montserrat. New Grove Music Online. Recuperat de: 

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.19043 

Shiroknij, I. (2006) Filosofia y organización del centre integrado. La música como 

medio de integración y Trabajo solidario. Colección Aula de Verano. Ministerio 

de Educación, política social y deporte. 219-230. 

Smither, A. (2008, setembre 30) Autonomy “Key to school succés” . BBC News. 

Recuperat de http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7644655.stm 

Taylor, C. (2011) These music exams: A guide to ABRSM exams for candidates, 

teachers and parents. The Associated Board of the Royal Schools of Music. 

United Kingdom 

https://elpais.com/diario/2005/02/27/eps/1109489211_850215.html
https://www.unir.net/wp-content/uploads/2017/03/Mel%C3%B3manoPDF-227.pdf
https://www.unir.net/wp-content/uploads/2017/03/Mel%C3%B3manoPDF-227.pdf
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.19043
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7644655.stm


Catalina Picó Ximelis 

 

46 
 

Terradas, R., Moreno, X., i Comas, J. J. (2019). «Sap que la soca més s’enfila com més 

endins pot arrelar.» L’Escolania de Lluc projectada al futur. Anuari de 

l’Educació de les Illes Balears.424-440 

Welch, G. (2010). Culture and gender in a cathedral music context: An activity theory 

exploration A Cultural Psychology of Music Education. Oxford University 

Press. 225-258. Recuperat de 

https://www.researchgate.net/publication/272748469_Culture_and_gender_in_a

_cathedral_music_context_An_activity_theory_exploration 

Williams, J,  (2010) The implications of intensive singing training on the vocal health 

and development of boy choristers in an English cathedral choir (Tesis 

Doctoral). Institute of Education, University of London.  

Zubeldia, M. A. (2017). Los modelos de enseñanza musical en Europa. Música oral de 

sur, 14. 261-282 

PÀGINES WEB: 

ABRSM: The Associated Board of the Royal Schools of Music (2019). Recuperat dia 

25 d’abril, de  https://es.abrsm.org/ 

Bristol Cathedral Choir School (2020). Recuperat dia 30 de març de 2020, de    

https://bccs.bristol.sch.uk/ 

Ceip Son Serra (2013). Recuperat dia 30 de març, de      (http://www.ceipsonserra.org/ 

Chethams School of Music (2020). Recuperat dia 30 de març, de  

https://chethamsschoolofmusic.com 

CIM Padre Antonio Soler (s/d). Recuperat dia 19 d’abril, de 

http://cimpadreantoniosoler.es/ 

Colegio Nuestra Señora de los Infantes (2020). Recuperat dia 3 d’abril, de  

http://wm0182754.web-maker.es/ i  http://www.colegioinfantes.com/ 

Dresdner Kreuzchor (2020). Recuperat dia 31 de març de 2020, de  https://kreuzchor.de/ 

Escolania de Montserrat (2020). Recuperat dia 4 d’abril, de  http://www.escolania.cat/ 

Escolania de Lluc (2020). Recuperat dia 4 d’abril, de    https://www.escolanialluc.es/ 

Escolania (2019) Gran Enciclopèdia de la música (versió online) Barcelona: Diccionari 

enciclopèdic. Extret de  https://www.enciclopedia.cat/ec-gem-2307.xml 

IEA Oriol Martorell (2020). Recuperat dia 10 d’abril, de 

https://agora.xtec.cat/ieaoriolmartorell/ 

https://www.researchgate.net/publication/272748469_Culture_and_gender_in_a_cathedral_music_context_An_activity_theory_exploration
https://www.researchgate.net/publication/272748469_Culture_and_gender_in_a_cathedral_music_context_An_activity_theory_exploration
https://es.abrsm.org/
https://bccs.bristol.sch.uk/
http://www.ceipsonserra.org/
https://chethamsschoolofmusic.com/
http://wm0182754.web-maker.es/
http://www.colegioinfantes.com/
https://kreuzchor.de/
http://www.escolania.cat/
https://www.escolanialluc.es/
https://www.enciclopedia.cat/ec-gem-2307.xml
https://agora.xtec.cat/ieaoriolmartorell/


Catalina Picó Ximelis 

 

47 
 

King’s College Cambridge (2020). Recuperat 2 d’abril, de 

https://www.kings.cam.ac.uk/ 

Les Petits Chanteurs de Saint-Charles Versailles (s/d) Recuperat dia 2 d’abril, de 

https://petits-chanteurs-st-charles.fr/ 

Les Petits Chanteurs de Saint-marc (s/d). Recuperat dia 2 d’abril, de 

https://www.maitrise-saintmarc.com/ 

Monasterio del Escorial (2019). Recuperat dia 19 d’abril, de 

https://monasteriodelescorial.com/escolania/ 

Larter-Evans (2018)  St Paul’s Cathedral School. Recuperat dia 30 de març de 2020, de  

https://www.spcslondon.com/ 

Thomanerchor Leipzig (2020). Recuperat dia 1 d’abril, de 

https://www.thomanerchor.de/ 

Wiener Sänger Knaben (2019). Recuperat dia 2 d’abril, de https://www.wsk.at/ 

 

LEGISLACIÓ 

ORDEN 2579/2016,  de 17 de agosto, de Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

Madrid;España.  

Bulletin officiel N°31 du 29 août Enseignements Élémentaire Et Secondaire. Classes à 

horaires aménagés musicales dans les écoles élémentaires et les collèges, 

§ 514 a 523 (2002) 

Ley Orgánica d’Educació 2/2006, de  4 de maig de , de Ordenación General del Sistema 

Educativo, BOE 106 §7899 a 7900 (2006). 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 d’octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 

BOE 238 § 24172 (1990) 

. 

DOCUMENTS DE CENTRE I DOCUMENTS CURRICULARS 

All-Party Parliamentary Group for Music Education, the Incorporated Society of 

Musicians and the University of Sussex (2019). Music Education: State of the 

Nation. 

Bristol Cathedral Choir (2018) Newsletter End of Michaelmas Term. Recuperat de 

https://bccs.bristol.sch.uk/media/1539/bristol-cathedral-choir-school-newsletter-

michaelmas-2018-14-2.pdf 

https://www.kings.cam.ac.uk/
https://petits-chanteurs-st-charles.fr/
https://www.maitrise-saintmarc.com/
https://monasteriodelescorial.com/escolania/
https://www.spcslondon.com/
https://www.thomanerchor.de/
https://www.wsk.at/
https://bccs.bristol.sch.uk/media/1539/bristol-cathedral-choir-school-newsletter-michaelmas-2018-14-2.pdf
https://bccs.bristol.sch.uk/media/1539/bristol-cathedral-choir-school-newsletter-michaelmas-2018-14-2.pdf


Catalina Picó Ximelis 

 

48 
 

Department for Education of England (Setembre 2013) The national curriculum in 

England: Key stages 1 and 2 framework document.  

IEA Oriol Martorell, Projecte Educatiu de centre 2010, versió revisada 2017 

Naumann, J.G. (2020) 63. Grundschule Schulprogramm. Recuperat de https://www.63-

grundschule-dresden.de/images/pdf/schulprogramm.pdf 

Smyth, M. M. (2018). A Guide to Year 4 St. Paul Cathedreal Choir. St Paul’s Cathedral 

School. 

 

DOCUMENTS AUDIOVISUALS  

Bonnin, M i Frau, S. (Periodistes). (28 d’agost de 2016). Lluc tendra 9 blavets nous 

[Telenotícies]. IB3 NOTÍCIES. Illes Balears, España: IB3 

 https://ib3.org/lluc-tendra-9-blavets-nous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.63-grundschule-dresden.de/images/pdf/schulprogramm.pdf
https://www.63-grundschule-dresden.de/images/pdf/schulprogramm.pdf
https://ib3.org/lluc-tendra-9-blavets-nous


Catalina Picó Ximelis 

 

49 
 

11. Annexes 

TAULA DE CENTRES ECLESIÀSTICS I ESCOLANIES (Sánchez, 2006) 

 



Catalina Picó Ximelis 

 

50 
 

 

 



Catalina Picó Ximelis 

 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catalina Picó Ximelis 

 

52 
 

ORGANIGRAMA PEC ORIOL MARTORELL (2017) 

 

 

 


