Dilluns 6 de febrer, una trentena de nois de la coral Fiat Domini de Gwang ju van
fer un intercanvi cultural amb els escolans de Montserrat

Una coral de Corea del Sud visita
l’Escolania per conèixer el seu
projecte educatiu
Els escolans van exercir d’amfitrions i els van explicar com és la seva
jornada, a més de situar-los en el país i mostrar-los les nostres tradicions, la
nostra gastronomia, van compartir junts els àpats i van cantar a la Basílica
Montserrat, febrer de 2016.
Dilluns 6 de febrer, els
escolans de Montserrat van
rebre
la
visita
d’una
trentena de nois d’una coral
de Corea del Sud que
volien conèixer el model
educatiu de l’Escolania. Es
tractava de la coral Fiat
Domini de l’arxidiòcesi de
Gwang ju, que tenia
referències de l’Escolania
arran de la visita que fa uns
anys va fer a Montserrat
l’arquebisbe
d’aquella
diòcesi sud-coreana.
Els escolans van exercir
molt bé d’amfitrions, ja que
els van ensenyar les
instal·lacions del centre, els van explicar el que fan durant tota la jornada, a més de situar-los en el país
i mostrar-los les nostres tradicions, la nostra gastronomia o qui són alguns dels nostres personatges
més universals. I també, és clar, van poder jugar una estona junts al pati i compartir els àpats. Va ser un
veritable intercanvi cultural.
Els nois coreans van quedar molt contents de l’acollida. El seu ideal seria que la seva coral es convertís
en una Escolania com la de Montserrat.
L’Escolania rep sovint visites de gent de tot el món. Directors de cors, professors o persones vinculades
amb la música volen conèixer el model educatiu del centre, ja que l’Escolania no només és valorada per
la qualitat musical, sinó també pels mètodes d’ensenyament.
Catalans i coreans van poder cantar a la basílica, per separat, és clar; però a partir d’aquesta
experiència no descarten poder-ho fer junts a Corea del Sud, un país on encara mai no ha actuat
l’Escolania de Montserrat.
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