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Homenatge al germà Odiló Planàs
El pas per l’Escolania ha sigut, per tots els que 
hem tingut l’oportunitat, una experiència que ha 
marcat les nostres vides. I l’experiència d’haver 
rebut el mestratge del violoncel del germà Odiló 
Planàs encara ho fa més especial. La seva dedi-
cació a cada un de nosaltres  és un gran exemple 
a seguir en la nostra tasca com a docents.
 El passat 12 de setembre una colla d’Antics 
Escolans, alumnes de violoncel del G., Odiló, li 
vam preparar una festa de 85è aniversari. Vam 

fer un concert de violoncels a l’església de So-
lius, on el G. Odiló va a passar sempre les seves 
vacances. Uns 12 violoncel·listes de diferents 
generacions, professionals, amateurs o estu-
diants, vam assajar per oferir-li un granet del 
que ell ens havia ensenyat al llarg dels anys a 
l’Escolania. La seva emoció va ser molt gran i 
ben merescuda.

Daniel Regincós i Sitjas - Escolà 1981-1985

El germà Odiló, Montserrat i Solius
Jaume Gabarró. Monjo de Solius 

Al nostre petit monestir de Solius a vegades hi 
passen coses, si més no úniques. Per exemple, el 
Concert Homenatge que quinze violoncel·listes 
van oferir al germà Odiló Planàs, monjo de Mont-
serrat, amb motiu del seu 85è aniversari. Tots 
ells exalumnes seus de l’Escolania. L’ambient 
era motiu pels records, l’estimació, l’agraïment. 
L’esglèsia, plena de gent atenta a escoltar.
 Si bé aquest concert era previst fer-lo a Montse-
rrat, una convalescència del germà Odiló a Solius 
aconsellà tenir-lo allà mateix.

El germà Odiló, nascut a Barcelona el 1925, és 
conegut sobretot com a compositor, professor 
de l’Escolania i organista de Montserrat, d’on és 
monjo profés des de 1943.
 En relació amb Solius, encara no feia tres anys 
de la fundació del monestir (1967), que el germà 
Odiló ja hi venia. Fruit primerenc de les seves es-
tades entre nosaltres va ser el cantoral Preguem 

cantant. I el 1971, seguit després d’altres reculls.

Però sobre tot valorem una enorme aportació 
seva: musicar des de zero pràcticament, totes les 
antífones i cants de la Litúrgia de les Hores pos-
tconciliar i de la missa, melodies que la nostra 
comunitat ha anat aprenent o utilitzant, des de 
bon començament, per als diversos dies i festes 
de l’any.

Les vacances del germà Odilló, que consisteixen 
a canviar de monestir, es van allargar a partir del 
1988, tant perquè aleshores es pogués refer d’un 
tropell de salut com també a causa d’aquesta tas-
ca d’ajuda musical. Sol estar a Solius tot el mes 
de juliol i, durant els darrers quinze anys, ha po-
gut oferir un concert públic algun dels diumenges 
d’aquest mes, al vespre.

Tornant al concert del proppassat 12 de setembre, 
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justament el va dirigir Joan Palet, el violoncel·lista 
que a l’estiu interpreta amb el germà Odiló a 
l’orgue. Qui presentà l’acte, a més de tocar amb 
altres músics professionals, va ser l’organitzador 
de la trobada, Daniel Regincós. Podríem destacar 
que el concertino de l’OBC, Nabí Cabestany, hi 
va fer un magnífic solo. També hi hagué l’estrena 
mundial d’una obra del mateix germà Odiló, 
Variacions sobre la cançó popular El cant dels 
Ocells, i variacions sobre Bach, sardanes (Perez 
Moya, Pau Casals) i The Beatles per a violoncel, 

i algun fragment original amb orgue. Altíssim ni-
vell.

El Pare Abat de Montserrat no hi va poder assistir 
perquè tenia altres compromisos, però la Santa 
Muntanya amb la seva imatge s’hi van fer ben 
presents amb la tocada final, impressionant i de-
vota, del Virolai, en part corejat amb entusiasme 
per tots els assistents.

Publicat a Catalunya Cristiana, octubre de 2010

APUNT BIOGRÀFIC
Compositor, peda-
gog, violoncel·lista i 
organista català, de 
nom de fonts Josep, 
fill d’Antoni Planàs i 
Marca, violoncel·lista 
i compositor i nét del 
també compositor Mi-
quel Planàs i Mora, va 
néixer a Barcelona el 12 
de setembre de 1925.
 El 31 de març de 1939 
entrà a formar part de 

l’Escolania junt amb el petit grup d’altres nois 
que, preparats pel pare Anselm Ferrer, tornaven 
a reprendre el funcionament de l’Escolania des-
prés de la seva absència a causa dels tres anys 
de Guerra Civil.

L’any 1941, sortint de l’Escolania, molt aviat, a 
l’edat de 16 anys, va entrar de monjo al Mones-
tir de Montserrat. Va fer la professió monàstica 
el 4 de setembre de 1943, a l’edat de 18 anys. 

Essent monjo, continuà els estudis de violoncel 
amb Lluís Millet o Sants Sagrera i també de pia-
no i orgue.

Al llarg de la seva vida ha col·laborat cons-
tantment i estretament al costat del pare Ireneu 
Segarra en les diferents tasques de música de 
l’Escolania: 1947-1988 professor de solfeig i 
piano; 1952, fins l’actualitat, professor de vio-
loncel; 1957 fins l’actualitat, organista al San-
tuari.

Com a compositor, ha intervingut en la creació 
de la reforma litúrgica postconciliar, majori-
tàriament en català però també en castellà. Ha 
editat els cantorals Preguem cantant I i II, cants 
exequials per a les misses de difunts, cants a la 
Mare de Déu i cants de la Litúrgia de les Ho-
res. 

És autor d’un mètode d’iniciació al violoncel, 
en tres volums, de diverses obres corals, ins-
trumentals i per a orgue i d’una quarantena de 
goigs i altres composicions per a santuaris ma-
rians i altres advocacions.
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Aquesta és una petita selecció de 
fotografies de l’homenatge al germà 
Odiló a Solius, al setembre de 2010. 
Estan extretes de l’àlbum personal 
que en va fer Joan Sebastià Martí 
Brugueras. Podeu veure-les totes 
des de www.anticsescolans.cat, a la 
sessió ‘Activitats’. A la notícia hi ha 
l’enllaç a l’àlbum.
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Moltes gràcies, i per molts anys!
Joan Palet. Viol·loncelista, professor a l’Escolania i amic 

“Com acostuma a passar, darrere els personatges 
sempre hi ha persones de qui no en surt mai el 
nom. Darrere els assajos diaris, les classes als es-
colans, les proves de selecció per entrar, darrere 
el mètode de veu i el de llenguatge musical hi ha 
un monjo molt estimat per tots els qui han passat 
per l’Escolania: el G. Odiló Planàs. El P. Ireneu 
sovint repeteix: sort n’he tingut, d’ell. I els que 
ara som a l’Escolania podem dir el mateix: quin 
exemple en moments alts i en moments baixos 
tenir a prop el G. Odiló, fidel a la seva vocació i 
a la seva feina dia rere dia…” (J.M. Falcó a Ire-
neu Segarra: Mig segle de mestratge musical. Bi-
blioteca Serra d’Or, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1998.

Et recordo com si fossis un escolà més gran: por-
taves hàbit, eres molt amable, pacient, ensenya-
ves solfa i feies repàs de les peces que cantàvem a 
l’església. Recordo que no t’enfadaves mai i que 
no venies ni a jugar ni a excursions amb nosaltres. 
De fet, et veia com un germà gran. Recordo que 
reforçaves el nostre nivell de solfeig, preparaves 
els rosaris (cantats dissabte i diumenge) amb el 
P. Eladi Pantebre, i els motets d’entrada i sortida 
de la Conventual composats pel pare Gregori, pel 
pare Ireneu i per tu, germà Odiló Planàs. Cada 
vegada que fèieu un motet, fèiem assajos accele-
rats per la diada. Prou que els criticàvem perquè 
alguns els trobàvem difícils i estranys. Però, quan 
els sabíem bé, gaudíem interpretant-los”. (Josep 
Tur i Padró. Escolà 1945-1951).

“La primera intervenció en les classes de solfeig 
i més endavant de piano és a partir de 1952, o 
sigui, sis anys després d’haver entrat al Monestir. 

A partir de 1952 vaig començar a fer de professor 
de viol·loncel…

“… cada dia els feia molta pràctica dels intervals, 
des de les terceres fins a les octaves. Em vaig 
inventar i pintar un gran cartell que s’enroscava 
com un mapa i el penjava a la pissarra. Hi havia 
pintat amb tinta xinesa negra un gran pentagrama 
i l’escala de DO amb les notes cromàtiques en 
diesis  i bemolls. Amb una vara que vaig pintar 
meitat de vermell, meitat de verd anava assenya-
lant damunt l’escala de DO. Quan assenyalava 
amb la part de color verd, havien de cantar les 
notes i el ritme de viva veu. Quan assenyalava 
amb la part vermella havien de memoritzar o can-
tar interiorment. Així doncs assenyalava amb el 
verd unes notes que cantaven de viva veu i, tot 
d’una, canviava al vermell, continuant la melo-
dia, de manera que havien de seguir cantant inte-
riorment. Quan tornava a assenyalar amb el verd 
allà on ens trobàvem havien de continuar cantant 
amb la veu sense interrupció de l’afinació…”

“... Jo sempre vaig tenir molt d’interès en que els 
nois es formessin bé musicalment i, per a mi, el 
més important era tenir en compte les possibi-
litats musicals de cada noi. L’experiència m’ha 
fet veure que el temperament musical del noi es 
desenvolupa a mesura que se li dona un ensenya-
ment correcte, constant i exigent.”  (Odiló Planàs. 
2010).

La meva amistat amb el G. Odiló es va iniciar, 
més o menys, l’any 1985, en què vaig començar a 
pujar al Monestir de Montserrat per examinar els 
escolans viol·loncelistes. Els primers van ser uns 
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joves Daniel Regincós i Pau Ferrer.

La relació va ser molt cordial des del primer mo-
ment i es va estrènyer a partir de les pujades set-
manals de cada dilluns per fer les classes als nois. 
Aquesta relació, que sempre ha estat molt fàcil i 
sincera, s’ha basat en l’estimació i el respecte a 
l’amic i al reconeixement i l’admiració al músic. 
Els escolans gaudeixen del seu mestratge durant 
quatre o cinc anys. Jo tinc la sort de gaudir-ne des 
de fa vint-i-cinc anys. Gràcies a ell he après a di-
versificar el mètode d’ensenyament segons el noi, 
la seva capacitat, el seu nivell musical, particular 
i familiar i les seves aptituds, tant físiques com 

d’aprenentatge. Adaptant a cadascun els mètodes 
i, sobre tot, les obres dels diferents compositors.

En tots aquests anys el meu repertori 
violoncel·lístic ha augmentat en quantitat i en 
qualitat, gràcies a les seves obres: L’idil·li líric 
Rosalia (1996), la Suite Soliuenca (1997) sobre 
cants del llibre Preguem Cantant i dedicada als 
monjos del Monestir Cistercenc de Solius; la 
Suite de la Jungla (1989), una harmonització del 
Cant dels Ocells (1998), la renovació de la seva 
Cançó Tranquil·la (2001), l’original és de 1955, 
i les adaptacions de la Louange à l’Éternité de 
Jesus d’Olivier Messiaen (2008) i de la col·lecció 
de Goigs i Pregàries a la Mare de Déu del Coll de 

les Guilleries (1989), totes elles per a violoncel i 
piano, o orgue. Especial satisfacció em produí la 
composició de la Salve Regina Gaudeamus, es-
crita per a tres veus blanques, violoncel i orgue. 
Era l’única manera de que jo pogués interpretar 
una Salve a la Mare de Déu, ja que jo no vaig ser 
escolà.

En un altre ordre de coses, haig de dir que va 
escriure el Mètode racional i pedagògic per a 
l’aprenentage del viol·loncel en quatre volums, 
dues obres per a quartet de violoncels: coral al-
ternat amb dues cançons i les variacions sobre la 
cançó popular El Cant dels Ocells, així com ins-

trumentacions per a petits grups i per a orquestra 
de cambra, d’obres seves i d’altres compositors.

Totes les seves obres per a violoncel i piano o or-
gue, les hem anat interpretant en els quinze anys 
de concerts de juliol al Monestir de Santa Maria 
de Solius, juntament amb obres del repertori clàs-
sic i les instrumentacions per a petits grups.

Penso que l’experiència de conèixer i gaudir du-
rant tants anys de la companyia, la música i els 
consells del germà Odiló ha estat especialment 
enriquidora per a la meva vida musical i perso-
nal. Només li puc dir: moltes gràcies i per molts 
anys!
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1945-51 Josep Tur Padró
1948-54 Valentí Galobart Munné
1953-57 Ramon Dalmau Ribalta
1954-57 Josep M. Olivé Espinassa
1954-57 Enric Térmens Beltran
1954-58 Francesc Toboso Ribó
1055-61 Sergi Casademunt Fiol
1957-64 Manel Serra Garcia
1958-63 Miquel Sala Claveras
1958-64 Jordi Sans Rotllant
1960-65 Joan B. Gabarró Ferrer
1960-65 Josep Oriol Romaní Alfonso
1960-65 Manel Vilar Vinyeta
1964-68 Guillem Serra Albó
1964-68 Pere Ros Vilanova
1965-69 Jordi Riera Casadesús
1965-68 Francesc Guillén Vilà
1965-69 Lluís Serra Sanvicens
1966-70 Josep M. Vilar Torrents
1967-71 Antoni Farell Fernàndez
1967-70 Jordi M. Valero Buch
1967-68 Pere Gimó Nadal
1967-71 Jordi Fluvià Creus
1968-73 Eugeni Montull Fruitós
1968-72 Xavier Anglí Folch
1969-73 Florenci Puig Riera
1971-75 Josep Pazos Cabasés
1972-75 Joaquim Alabau Pagès
1972-76 Jaume Solé Viñas
1973-77 Jordi Planas Vilella
1973-77 Joan Enric Roura Dalmau

1974-78 Lluís Heras Fortuny
1974-78 Carles Serra Coma
1975-79 Pere Albajar Viñas
1975-79 Albert Bardolet Mayola
1975-79 Manel Fradera Gajo
1976-80 Antoni Barniol Terricabras
1977-81 Raül Soler Reguera
1978-82 Ramon Solsona Massana
1979-83 Carles Salmons Robert
1980-84 Joan Albert Basiana Costa
1980-84 Joaquim Boquet Estruch
1981-85 Daniel Regincós Sitjas
1981-85 Pau Ferrer Blanch
1982-86 Roger Millan Lorman
1984-88 Aleix Grau Font
1984-88 Nabí Cabestany Palau
1985-89 Arnau Farré Manresa
1985-89 Jordi Morera Noguerola
1986-90 Albert Casals Ibàñez
1986-90 Oriol Vila Coll
1987-91 Isaac Fernàndez Pujol
1988-92 Joan Castells Simó
1988-92 Jordi Creus Cortadellas
1989-93 Jordi Gallén Simó
1989-93 Jordi Perarnau Campmany
1990-94 Sergi Albà Sanfeliu
1990-94 Daniel Fígols Cuevas
1991-95 Jordi Marcos Casanovas
1992-96 Oleguer Aymamí Busqué
1992-96 Lluís Perarnau Campmany
1993-94 Joan Farguell Pallarès

1994-98 Albert Gómez Jordana
1994-98 Quirze Vilella Esteva
1995-99 Carles Prats Vives
1996-97 Lluís Oca López
1996-00 Gerard Fígols Cuevas
1996-00 Pau Segura Unió
1997-01 Marc Costa Dalmau
1997-01 Jesús Miralles Roger
1998-99 Àlex Sànchez Gilabert
1998-02 Josep Ramon Olivé Soler
1998-02 Marcel Ferrer Rovira
1999-03 Marc Pons Aubinyà
1999-03 Martí Buil Castells
2000-04 Jordi Felip Solé Piqué
2000-04 Gerard Farreras González
2001-05 Álvaro Carnicero Fernández
2001-03 Macià Grau Puig
2002-06 Jordi Fernández de Quincoca
2003-07 Marc Díaz Callao
2003-07 Joan Lluís Salvadó
2004-08 Lluís Girbau Cabanas
2005-09 David Trias Soler
2005-09 Ferran Mitjans Campmany
2005-10 Jofre Gibert Lajunta
2005-10 Nil Domènech Fuertes
2006 Enric Guimerà Vea
2007 Joan Alexandre Carreras Katchef
2007 Arnau Buch Torrents
2008 Martí Senserich Primé
2008 Pau Joan Pratsobrerroca Andreu
2009 Ignasi Jorba Prats

Relació d’alumnes que ha tingut el G. Odiló
Amb motiu de l’homenatge que se li va fer a So-
lius, es va elaborar un díptic dedicat al germà 
Odiló. Els textos són els que es reprodueixen en 
aquestes mateixes pàgines. I al final s’hi recollia, 
també, la relació de tots els alumnes escolans que 
han passat per les mans del germà Odiló des de 

Josep Tur, el 1945, les paraules del qual enceta-
ven aquest recull. “Et recordo com si fossis un 
escolà més gran”, li diu. En total, prop d’un cen-
tenar de violoncel·listes que, de ben segur, tenen 
ben fonda l’empremta que els ha deixat l’estimat 
germà Odiló en els seus primers passos. 


