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G. André Lanfrey 

 
Marcel·lí Champagnat (1789-1840), fundador dels Germans Maristes, beatificat l’any 1955 i canonitzat 

el 1999, és un dels principals fundadors de congregacions de germans al segle XIX. Fill d’un camperol de 

Marlhes, a les muntanyes de Velay, i ordenat sacerdot l’any 1816, va consagrar la seva vida a l’educació 

cristiana dels infants dels pobles i les viles. 

 

MARCEL·LÍ CHAMPAGNAT, EN UNA TRADICIÓ PEDAGÒGICA 
 
Per més rica que sigui la personalitat, convé situar-la en una tradició nascuda a finals de 

l’Edat Mitjana en els ambients fervorosos que aspiraven a la reforma de l’Església 

mitjançant la instauració d’una religió més evangèlica i d’una societat més pacífica. 

L’humanista Erasme seria un bon símbol d’aquesta doble aspiració.  

 

En el si d’aquest poderós corrent reformador neixen iniciatives de gran abast com els 

col·legis jesuïtes per a l’educació de la flor i nata de la societat. «Escoles de caritat» 

dirigides per congregacions de germanes instrueixen les noies dels ambients populars. Pel 

que fa als nois, Jean-Baptiste de la Salle funda, a finals del segle XVII, els Germans de les 

Escoles Cristianes, poc nombrosos però inventors del mètode simultani, i reuneix els 

alumnes de mateix nivell en classes ben ordenades on s’ensenya el catecisme, la lectura i 

la urbanitat. 

 

Des de finals del segle XVII ja funciona, doncs, una escola moderna servida per un cos 

docent d’homes i dones que consideren la seva tasca com una vocació i no com un ofici, 

posseïdors d’una vertadera tècnica pedagògica i organitzats en cossos que asseguren 

l’estabilitat i la perennitat de les obres de cara a una reforma profunda de la cristiandat.  

 

Abans de la Revolució, el sistema resta inacabat: el camp n’és poc afectat, la flor i nata de 

la societat aprecia poc un ensenyament sistemàtic del poble; i l’Estat absolut (despotisme 

il·lustrat) comença a interessar-se per l’educació per tal d’afermar més el seu poder. A 

França, que acaba de sortir de la Revolució, hi haurà, doncs, dues entitats educatives amb 

objectius parcialment oposats: l’Església i l’Estat. Però inicialment les necessitats 

educatives seran tan grans que la col·laboració prevaldrà sobre la competència. En aquest 

context de reconstrucció-competència, Marcel·lí Champagnat començarà, el 1817, a reunir 

alguns germans. 

 

MARLHES I CHAMPAGNAT 

 

Marcel·lí Champagnat neix el mes de maig del 1789 a la parròquia de Marlhes, en el 

moment on comencen a Versailles els Estats Generals, que capgiraran França. És una 

parròquia de 2.700 habitants, a l’extrem de l’actual departament del Loira, a uns 1.000 

metres d’altura. L’economia està fundada en la ramaderia i l’explotació dels boscos. La 

cinteria és una activitat femenina molt estesa. És un país profundament reevangelitzat al 

segle XVII per sant Francesc Regis, jesuïta residint al Puy. En diversos llogarrets hi treballen 

algunes «beates», noies solteres pietoses que ensenyen a les nenes el catecisme, les 

pregàries, la lectura i les puntes o la cinteria. 

 

La família Champagnat viu al llogarret del Rozey, prop del nucli urbà. El pare, Jean-Baptiste, 

propietari d’un petit predi, és també explotador forestal, comerciant i fins i tot moliner. És 

un home força instruït, que exercirà funcions importants durant la Revolució: secretari de 
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l’ajuntament, coronel de la guarda nacional i fins i tot cap de l’administració municipal 

durant el Directori. Amb la seva esposa, Maria Chirat, tingué deu fills, sis dels quals 

arribaren a adults. Marcel·lí fou el novè. 

Com la majoria dels infants, Marcel·lí rep en família, de la seva tia ex religiosa i de la seva 

mare, l’educació cristiana i els rudiments de l’alfabetització. Per preparar-se per a la 

primera comunió, va a l’escola de la vila des de Tots Sants fins a Pasqua. Però després 

d’haver fet la primera comunió, es nega a continuar la seva instrucció, xocat per un mètode 

individual poc eficaç i brutal. Durant un any o dos pensa esdevenir camperol i el seu pare el 

forma en moltes activitats que els pagesos d’aleshores són capaços de realitzar. 

 

El seu destí es veurà capgirat per l’acció del clergat, que, després del concordat del 1801, 

reconstitueix els seus quadres tot dirigint seminaris menors. L’any 1804 Marcel·lí reprèn 

els estudis a casa del seu cunyat, que dirigeix una petita escola à Bourg-Argental, i el 1805 

entra al seminari menor de Verrières-en-Forez, on seguirà estudis secundaris fins al 1813.  

 

Quan arriba a aquesta escola, el nivell d’estudis encara és baix i l’esperit dels seminaristes 

deixa molt a desitjar. Una «colla alegre» es diverteix a les tavernes de la vila i sembla poc 

disposada a la disciplina. Però la situació millora ràpidament i el jove, que, al principi, 

semblava que tenia una idea força borrosa de la vocació, és considerat a partir del 1808 

un estudiant eclesiàstic formal. Del 1813 al 1816 es dedica a estudiar teologia al seminari 

major de Sant Ireneu de Lió. Com que aquests anys coincideixen amb la fi de l’Imperi i el 

principi de la Restauració, l’ambient és força mogut. Els seminaristes, desil·lusionats pel 

despotisme liberal, es decanten pel reialisme. 

 

En efecte, Napoleó havia restablert l’Església de França amb el concordat del 1801 però 

sense els antics ordes masculins, particularment els jesuïtes. Però alguns grups de 

seminaristes formaven projectes de restabliment de nous ordes religiosos inspirats en la 

Companyia de Jesús. Entre aquests grups una mica exaltats hi ha els Maristes, una 

dotzena de joves decidits a crear una Societat de Maria destinada a reemplaçar la Societat 

de Jesús com a orde adaptat al nou món. Sota la inspiració d’un seminarista arribat del 

Puy, Jean-Claude Courveille, aquests joves, dels quals forma part M. Champagnat, elaboren 

un «formulari» que preveu una missió universal repartida en tres branques: sacerdots, 

religioses i laics. Però Marcel·lí Champagnat exigeix una quarta branca: segons ell, calen 

germans per tal d’educar degudament els infants dels pobles, tal com han fet els germans 

de les Escoles Cristianes a les ciutats des del segle XVII. 

Nomenat el mes d’agost del 1816 vicari a La Valla, un poble situat a la falda del mont Pilat, 

es veu impulsat a avançar gràcies a trobades fundadores: amb un jove d’un llogarret 

allunyat, gairebé ignorant de la seva religió, que ha de preparar per a la mort; amb un criat, 

antic soldat analfabet, que desitja ser deixeble seu, i amb un adolescent que pensa en la 

vida religiosa. El 2 de gener del 1817, l’antic soldat i el jove s’instal·len al nucli urbà de La 

Valla. 

 

DE L’ASSOCIACIÓ DE SEGLARS A LA CONSAGRACIÓ 

 

Probablement a finals del 1817 comencen a ensenyar el catecisme els diumenges als 

llogarrets. Fan també accions caritatives entre els infants i els adults, demanen aliments i 

vestits, s’ocupen dels malats i acompanyen el vicari en les seves visites apostòliques als 

nombrosos llogarrets. Són auxiliars pastorals. 

 

M. Champagnat els ha donat un hàbit específic: un redingot negre que els converteix en 

seglars militants: germans. L’any 1819 seran sis, tots de La Valla. Per a la gent aquest grup 

d’homes no és gaire estrany, ja que al nucli urbà hi ha una comunitat d’una desena de 

Germanes de Sant Josep que no són religioses sinó noies devotes que exerceixen la 

professió de passamaneres, eduquen les noies i tenen cura dels malalts.  
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La parròquia disposa de dues escoles: una al nucli urbà, on poden anar els nois de la part 

baixa del poble, i una altra al llogarret de Sardier, a la part alta de la vall del Gier. Però ja 

que els germans recullen infants pobres als quals asseguren l’alimentació i l’ensenyament 

del catecisme, esdevenen pràcticament competidors del mestre de l’escola. 

 

Aquesta situació ocasiona un conflicte amb el Sr. Rebead, rector del poble, que defensa el 

seu mestre d’escola, però aquest serà substituït per un jove que havia ensenyat abans a 

Sardier. Durant un any, aquest mestre dóna les primeres lliçons del mètode simultani a 

alguns germans. Com que es retira l’any 1819, aquests s’encarreguen de l’escola i 

continuen les seves tasques catequístiques i caritatives a la vila i als llogarrets. El germà 

Llorenç s’instal·la al Bessat, el llogarret més allunyat del municipi, per ensenyar-hi el 

catecisme i la lectura. L’any 1818 el rector de Marlhes, poble natal del M. Champagnat, 

obté dos germans per a la seva escola parroquial. 

 

La gent dels voltants s’assabenten que a La Valla existeix un noviciat, o el que la gent 

anomena una escola normal on el vicari forma alguns joves per a l’ensenyament. Per això, 

capellans i notables intenten aconseguir germans, mentre que alguns joves camperols hi 

van per formar-se en l’ofici de mestre d’escola gràcies a aquesta obra poc costosa i ben 

inserida en el medi rural. 

 

Per millorar les seves finances, M. Champagnat rep interns i ensenya fins i tot el llatí a 

alguns d’ells. El cultiu de l’hort, la fabricació de claus, les donacions en espècie dels 

habitants permeten viure pobrament al dia: patates, formatge, hortalisses i un pa de mala 

qualitat constitueixen les bases de l’alimentació. Per tal d’imitar la prestigiosa manera de 

vida dels frares de la Trapa, mai no beuen vi. Aquest règim auster obeeix a la finalitat de 

l’obra: els germans han de costar el mínim possible als municipis. 

 

La Valla és, doncs, un esbós de convent on M. Champagnat introdueix progressivament 

una regla inspirada en la vida monàstica, però també una escola normal, una escola de 

poble, un internat, un refugi per a vagabunds. Ja que M. Champagnat imposa als novicis un 

hàbit blau, la gent anomenarà tots els seus deixebles com a «germans blaus». 

 

La creixent notorietat d’una obra sense estatut clar inquieta les autoritats. El director del 

col·legi de Saint-Chamond pensa fins i tot que es tracta d’un col·legi clandestí i denuncia 

Champagnat. El rector de La Valla està descontent del seu vicari, que dedica massa 

energia i temps a una obra que s’assembla a una congregació i els capellans dels voltants 

pensen que Champagnat se’n va a la ruïna. D’altra banda, la majoria d’ells volen per a les 

seves escoles parroquials bons mestres seglars i no pas religiosos. 

 

Entre els anys 1819 i 1820, Champagnat serà víctima de diversos atacs per part dels 

mitjans eclesiàstics. Però se sent animat per la fidelitat dels seus deixebles i protegit pels 

senyors Courbon i Bochard, els vicaris generals administradors de la diòcesi. Comminat a 

posar ordre en la seva obra, s’hi instal·la amb els seus germans a finals del 1819, i s’hi 

trasllada durant la nit per tal d’evitar el xafardeig de la gent. Fins aleshores un senzill 

director espiritual i formador d’una associació de seglars, M. Champagnat n’esdevé el 

superior eclesiàstic. El 1822 l’inspector acadèmic visita La Valla i constata que no es tracta 

d’un col·legi sinó de l’esbós d’una congregació religiosa. 

 

Del 1820 al 1822 es produeix una crisi de reclutament. Si bé a la casa no hi manquen 

interns i alumnes, cap nou germà no s’ha compromès en l’obra, que arriba a deu membres. 

I si l’opinió pública n’admira la mortificació, se sent alhora desorientada per una militància 

de vegades intempestiva.  

 

El problema quedarà parcialment resolt la primavera del 1822, per iniciativa d’un ex germà 

de les Escoles Cristianes, que, volent ser-hi admès, aconsegueix convèncer vuit 

adolescents de l’Alt Loira perquè l’acompanyin fins a La Valla. Però aquest fet no explica 
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per si mateix aquest capgirament de la situació: com que les autoritats de Lió donaven 

suport a l’obra, els capellans són menys reticents per enviar-hi aspirants. Finalment, 

Champagnat ha allunyat de La Valla Jean-Marie Granjon, director des germans i mestre de 

novicis, partidari d’una vida religiosa molt austera i d’un apostolat multiforme. D’ara 

endavant, els germans s’hauran de limitar-se a l’escola. 

 

L’HERMITAGE: UN POL D’IRRADIACIÓ EDUCATIVA 

 

L’arribada d’un bon grup de joves el 1822 va decidir M. Champagnat a engrandir la casa 

de La Valla. Mancat de diners, construeix ell mateix amb l’ajuda dels germans. Però a partir 

del 1823 cal preveure més espai i en un lloc menys aïllat que La Valla. Entre els anys 1824 

i 1825, a la part baixa de la vall del Gier, molt a prop de la ciutat de Saint-Chamond, en un 

terreny molt rocallós però barat, M. Champagnat hi construeix una gran casa que ell 

anomena L’Hermitage de Notre-Dame. Pel que fa al finançament, ha rebut l’ajuda de la 

seva xarxa de relacions amb seglars i eclesiàstics, en particular del Sr. Courveille, 

inspirador del projecte marista. 

 

La nova comunitat està sota la direcció de tres sacerdots maristes: Champagnat, Courveille 

i Terraillon, ja que hi ha el projecte de crear en aquest lloc una branca de sacerdots 

maristes. Però els germans i els sacerdots no conceben pas aquesta societat de la mateixa 

manera: pel que fa als primers, el seu origen es troba en el projecte elaborat al seminari el 

1816, mentre que per als segons la fundació ha tingut lloc a La Valla el 1817. El 1826 serà 

un any extremadament mogut: M. Champagnat emmalaltirà greument, mentre que els 

senyors Courveille i Terraillon topen amb l’oposició dels germans veterans. Finalment, 

aquests dos sacerdots es retiren i, per Tots Sants del 1826, M. Champagnat queda com a 

únic sacerdot al capdavant d’un grup de gairebé 80 germans, els uns a l’Hermitage i els 

altres a les escoles, que es multipliquen. Però rebrà el suport de nous sacerdots maristes 

joves que l’ajudaran en l’administració i la formació dels germans. 

 

Del 1826 al 1829 M. Champagnat fa el canvi de la simple associació seglar en 

congregació. La promesa dels inicis és reemplaçada pels tres vots de religió, i es passa del 

redingot a la sotana. El fundador imposa un mètode de lectura més modern a les escoles. 

Però M. Champagnat no pot obtenir l’estatut d’associació d’utilitat pública ja que la 

Revolució del 1830 impedeix l’acompliment de les seves gestions. Des del punt de vista 

administratiu, els Germans Maristes seran, fins al 1851, mestres seglars que necessiten 

un diploma per ensenyar i ser dispensats del servei militar. 

 

Malgrat aquest greu ensopec, l’obra ja és sòlida i no haurà de patir gaire a causa del 

profund canvi polític. La llei Guizot del 1833, que imposa a cada municipi la creació d’una 

escola de nois i una remuneració d’almenys 200 francs per als mestres d’escola, amplia 

considerablement el mercat de l’educació. A més a més, Guizot imposa un mètode 

pedagògic oficial anomenat simultani-mutu, que s’inspira sobretot en el mètode simultani. 

Els Germans Maristes estan doncs ben situats en el mercat de l’educació popular i les 

autoritats municipals prefereixen, en general, abans els germans que els mestres seglars, 

ja que els primers ofereixen alhora competència i estabilitat a les escoles. Arriben moltes 

peticions de fundació arribaran a l’Hermitage, i Champagnat farà tot el que podrà per 

respondre-hi. 

 

Però els Germans Maristes són també una branca de la Societat de Maria que tarda a 

formar-se. Només el 1830 les tres branques (sacerdots, germanes i germans) 

aconsegueixen unificar-se sota la direcció oficiosa del pare Jean-Claude Colin. Ja que els 

sacerdots de l’Hermitage van amb el pare Colin, Champagnat torna a ser pràcticament 

l’únic sacerdot amb els germans. Per consegüent, posarà els més capaços als llocs de 

direcció i d’administració, la qual cosa no havia previst al començament. 
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Finalment, els pares maristes obtenen de Roma el reconeixement canònic l’any 1836. 

Nomenen aleshores Jean-Claude Colin com a superior de la Societat de Maria. Les 

autoritats romanes no van voler reconèixer les altres branques, però aquestes són 

reconegudes a partir d’ara com a annexos de l’obra dels sacerdots, i Champagnat mateix 

esdevé pare marista. Les múltiples proves i gestions l’han esgotat, i mor d’un càncer 

d’estomac el 6 de juny de 1840. En el seu testament espiritual llega a Jean-Claude Colin, 

una branca marista que comprèn gairebé 280 germans educadors que ensenyen entre 

5.000 i 6.000 nens a cinquanta escoles. Tanmateix, l’esperit i la historia de les dues 

branques són força diferents i, després de la mort de M. Champagnat, se separaran 

amistosament. 

 

Institucionalment, és una obra encara fràgil que no té ni estatut canònic, ni autorització 

civil, ni una regla religiosa elaborada. Pedagògicament, és una associació de mestres 

dinàmica. M. Champagnat ha donat als seus deixebles una solidesa espiritual i un esperit 

missioner que formaran la base del seu ràpid desenvolupament durant els anys següents. 

L’any 1860 hi haurà 2.000 germans. A partir del 1885 l’Institut s’internacionalitzarà 

ràpidament i assolirà el punt més alt l’any 1967 amb 9.750 germans.  

 

Finalment, el Concili Vaticà II fa que els Germans Maristes repensin la seva tradició, i avui 

dia la identitat marista es defineix menys com a congregació i més com a corrent espiritual 

que reuneix diversos gèneres de vida. 

 

 

 
 


