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Montserrat
Busqué,
unasembradora
dellavorc
CESCPRAT
President de la Coral Belles Arts de Sabadell

I dia 25 d'agost
del 2008 va morir
Montserrat Busqué i Barceló,una
apassionadamúsica i pedagoga sabadellenca,veritable
mestra de mestres.La humilitat que la caracteriüavaera
tal que fins i tot la seva mort
estiuencava passar gairebé
desapercebuda. Tanmateix,
el seu nom es mereix unes
lletres majúsculesen la vida musicaldel pais, per tal
com ella ha estat pioneraen
diversos camps. La Montserrat duia, seguramentsense
saber-ho,un sarró ple de llavors. I en va anar sembrant
algunesal llargde la seva vida. Unavida que, certament,
va haver de combinar amb
una salut ben frágil.
Va publicardos llibresque
encara avui molts mestres
tenen com a referent Virolet
Sant Pere(LgT7) i VirotetSant
Pau (1981), reeditatsfa poc,
Aixó s'esdeveniajust quan
arrencavala transició política, una época efervescent
en qué les escolesno disposavende materialen clau de
país per poder treballar. La
Montserrat Busqué va reco-

llirjocs, canqonsi dansesde
Catalunya
i els posáa I'abast
dels educadors.Altres publlcacionssevessón: La musica
al parvularí-! (1984), Jocs de
falda (1991) i, amb altres autors, Ximic. Jocs tradícionals
(1996), Tocartotes /es tec/es
(1998), Tunc que tan tunc i
Tunc que tan teta (2002). A
banda d'aixó, va difondre el
seu talent de pedagogamusical ensenyant el métode
lreneu Segarrai exercint de
professora dels mestres de
música que estudiaven a
la UAB.També participáen
I'elaboraciódel programade
música del cicle inicial del
Departamentd'Educacióde
la Generalitatde Catalunya.
Tambéva dur a terme un
treball exhaustiude recuperacióde la culturapopularal
poble on estiuejava,Rocafort
de Vallbona,que queda recolfit en el llibre Rocafortde
Vallbona.Cangons,.¡bcs
r costums (1993). El periodista
Lluis Foix escriviaen .el pre
leg: uLa Montserrat és avui
una persona admirada i estimada per molts motius. Un
d'ells és la identificació
amb
les coses de Rocafort,la se-

va constánciai la seva paciéncia per recuperarcostums
i tradicionsque gairebés'havien oblidato perdut,el seu
esperit didácticper ensenyar
a tocar instrumentsmusicals
a tota la generaciódels que
avuisón els joves del pobler.
El dia que el poble li organitzá el comiat, els gegantses
van plantardins I'església,la
qual cosa confirmaque I'entusiasmei el treballtenagde
la Montserrat han contribuit
que la poblacióvalorijustament el seu patrimonicultural.
A Sabadell, Busqué féu
d'especialistade música en
diferentsescoles.A més, va
participaren I'elaboraciódel
materialdidáctic de les audicions per a escolars que
ofereix Joventuts Musicals
de Sabadell,el qual va ser la
base de les audicionssimilars que JoventutsMusicals
duu a terme a diferents poblacions catalanes. D'altra
banda, va coordinarel pla
d'educaciómusical per formar els mestresde música,
impulsat per la Regidoria
d'Educacióde I'Ajuntament
de Sabadell.I abocá un gra-

pat d'horesal centrede salut va prendre les regnes del
mentalAntaviana,
aportant-hi nou cori en el qual cantava
col.laboracions
de tota mena la Montserrati la seva gent
amb la il.lusióque la carac- i s'hi afegirenalgunscantariteritzava.
es que havia portat en Pere.
Peró el que més ens toca No van fer cap concert fins
de recalcar a nosaltres és a I ' a n y7 9 7 t , j a a m b e l n o m
que ella va sembraruna lla- de Coral BellesArts. Avui la
vor que,amb el temps,ha es- coral agrupauna quarantena
devingutla Coral Belles Arts de cantariesi és un cor plede Sabadell,associacióque nament consolidatque I'any
avui té uns quaranta anys 2O!1, celebraráel quaranté
d'história. Tot va comenQar aniversaridel primerconcert.
pels volts del mes de setemPer tot plegat,la Coral Bebre o octubredel 1967, quan lles Arts ha dedicatel primer
encara no una doüena de concert que ha fet aquest
persones procedents de la curs a la personaque va esparróquiade la Puríssimavan peronari dirigirI'embriódel
decidirtrobar-seregularment cor.
per cantar. Ho feren durant
Peró creiem que la
uns quantsmesosen unaca- MontserratBusquées mereix
sa particularde la CreuAlta. molt més, perqué ha estat
Es trobaven un cop per set- una exemplar sembradora
mana,al vespre,i els dirigia de llavorsen l'ámbitmusical
la mateixa Montserrat.
i a escala nacional. EspeEl 1969, aquellacollaes va rem que aviat li podrem fer
voler constituircom a coral i col.lectivamentI'homenatge
van trobar aixopluca I'Acadé- que es mereix. Mentrestant,
mia de Belles Arts, que els una proposta: pensem que
va deixarel local per assajar- Montserrat Busqué podria
hi. La Montserratva declinar ser un nom ben escaient
I'oferta de dirigirel grup en per a un centreeducatiude
formaliüar-se més seriosa- la nostra ciutat. Per qué no?
ment i va buscar un altre di- Les llavors que va sembrar
rector. Pere Puig i Ballonga han donatels seus fruits r

