
 

 

 

 

 

 

 

Cada diumenge, dissabtes  i dies festius,  
quan la campana Montserrat  ens recorda 
fidelment, que la Missa va a començar, hi ha 
corredisses per arribar a la sagristia: dos  tres 
i potser... quatre nois i noies entren 
precipitadament  pel passadís central de 
l’església i van cap a ella, topant-se  quasi  
sempre  amb el nostre amic Pere que intenta 
posar ordre i silenci dient-los: què passa?, 
què necessiteu?, no correu , teniu temps!!! 

L’armari vestuari,  que hi ha a la sagristia, 
s’obre i es tanca precipitadament ....les albes 
i casulles volen  entre les mans dels joves,  a 
l’hora que s’escolten les seves veus dient: 
aquesta  és per a mi perquè és més llarga, 
aquella per a tu!!....ens falta una!!. Sort, ni 
ha, que la Margarida, o bé la Núria i el Pere, 
sempre els hi donen un cop de mà. 

 No se saps molt bé, com és possible, que 
després del caos organitzat, sortint  tots a 
l’hora, vestits adequadament  i acompanyant  
al Pere i a Mn Manel i....en silenci.  Penso que 
son, els minuts de reflexió i concentració que 
fan en rotllana juntament amb el sacerdot i 
el diaque,  els  que  fan possible   el “ miracle” 
de la seva transformació. 

Qui son aquests nens i nenes i  pre- 
adolescents que estan durant  tota  la 
cerimònia a l’altar, ajudant i col·laborant  
amb els  preveres i amb els diaques?. 
Son els escolanets. 
 
Però,  quin és el seu origen?. Quina és la seva història?. 

A l’església catòlica, des d’els primers segles, hi va haver una figura eclesiàstica anomenada  l’acòlit . El seu nom venia de la 
paraula grega  “ akolouthos ”que significa “ el que acompanya”. Eren joves que aspiraven a ser algun dia , ministres de 
l’església. Havien de ser reconeguts pel bisbe  i desenvolupaven diferents  tasques segons el lloc al que estaven adscrits, ja que 
podien servir al Papa, als bisbes  i a les esglésies.  

Una de les tasques més habitual  dels acòlits  era la d’instruir a “los monaguillos” que significa “pequeños  monges”. A Italia 

es coneixen com a “ chierichetti o petits clèrics”, A Catalunya  s’anomenen “ escolans o bé escolanets“ i  a Alemanya 
s’anomenen “ministrantes”. Eren joves que col·laboraven en les celebracions eclesiàstiques, però que no havien 
estat anomenats  pel bisbe. 



 

Al llarg dels temps han canviat, el seu compromís d’assistència  i  les seves tasques o funcions. Podem dir que, l’assistència és 

totalment voluntària i que les funcions que  es mantenen, son  les de : 

---Ajudar  al servei de l’altar. 

---Ajudar en la recollida i en la presentació  de les ofrenes a l’Ofertori. 

--- Ajudar al sacerdot i al diaques en les diferents celebracions: batejos, comunions, matrimonis, defuncions.....processons. 

Tenen un vestuari propi que està format per: l’alba i el roquet, que poden tenir diferents colors. Els més habituals són el blanc 
i el vermell. El vestuari de la nostra Parròquia s’ha renovat  fa poc temps per la inestimable col·laboració d’una parroquiana.  
També tenen un sant Patró : sant Tarsis, que segons diu la història va ser un jove cristià, que aprofitant la seva joventut,  per no 

aixecar sospites , ajudava a repartir la comunió entre els cristians perseguits. La innocència i l’estima que la seva jove persona 

emanava ho varem fer possible. 

Podríem  doncs  dir que son una institució reconeguda i molt necessària per els actes litúrgiques. A la nostra Parròquia estan 

coordinats per l’amic Pere. 

Quina formació reben per arribar a ser 

escolans ?. 

Els  Bisbats  poden organitzar cursos de 

formació - orientació, envers la formació 

dels escolans, per a les parròquies que ho 

demanin. Però per a  la majoria, la  realitat 

del dia a dia, és el seu aprenentatge in situ. 

Malgrat tot hi ha una sèrie de premisses 

litúrgiques, que penso,  s’haurien de 

complir o respectar. 

 

- L’escolà ha de conèixer les parts de la 

Missa o bé dels oficis en els que hi ajuda. 

- Ha de saber les oracions  que es resen i 

les seves    respostes. 

- Ha de conèixer els gestos i postures 

correctes que ajuden a interioritzar i viure 

amb més devoció les celebracions. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Com a nens i adolescents que són , les pautes de bon comportament,  de saber estar i del treball en equip s’han d’ensenyar  i 
practicar. Així, restar en silenci, realitzar amb cura i detall la tasca que tenen encomanada, ser conscients que han estat elegits 
per ajudar en els oficis i poder estar a prop del Sagrari.  

A la parròquia de Montserrat,  fer d’escolà, és 
una mena de premi i de reconeixement entre 
els nens. Es troben importants i responsables 
ajudant  al rector o bé al diaque.  

El cert és: que se’ls estima i que l’acolliment 
que reben per part del sacerdot i de les 
catequistes al llarg del temps que passen per 
la Parròquia, afavoreix  la  bona disposició  per 
fer d’escolà.  

Al llarg d’aquest últims anys hem tingut i 
tenim escolans constants i temporals. Els 
constants, acostumen a ser-ho, durant els 
períodes  que assisteixen a la catequesi o bé 
al assistir-hi a les celebracions litúrgiques amb 
la seva família. Els temporals  son els que  
ajuden esporàdicament  en celebracions 
familiars concretes. Tots ells ho fan de cor i 
molt  contents. Podem afirmar que, a la 
Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, 

sempre hi  ha  cua per fer d’escolans. 

 Així.... tenim  a l’Andreu , que  ho va ser molt de temps , al Jordi,  al Juanma,  la Clara,  la Maria,  la Laia, la Paula,  el Max, la 
Dunia, l’Ariadna, l’Emma, el Ramon, la Lídia, el Jaume , la Laura.......la Irina, la Maria....i més que, sense volgué, em deixaré. 
Però... que si mireu les boniques i entranyables fotografies del full , podreu descobrir-los. 

Escolanets.!!!  La  comunitat  parroquial  volem  agrair- vos, amb aquest full, la senzilla i la quotidiana  tasca que feu a la 
Parròquia. La vostra presencia a l’hora que és necessària, dona  un caliu  d’innocència,  d’alegria  i  de color que  és  

inestimable. 

Gràcies !!! 

Lleida a 25 d’octubre 

de 2017. 

MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 


