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LLOCS MARISTES 

 

1. FOURVIÈRE 

 
Nostra Senyora de Fourvière 

 
A Lió es parla del puig de Fourvière (en llatí ‘forum vetus’, vell fórum), on es trobava el Fòrum, 

un teatre i llocs de culte romà. Després de l’establiment del cristianisme, és evident que es 

construeixen esglésies per als cristians. En el conjunt de la basílica actual, a Fourvière, hi ha 

l’antic santuari que cal visitar i que existeix des de 1168. Va ser destruït i reconstruït diverses 

vegades. Però el lloc continua sent el centre del culte marià del puig de Fourvière. Aquest 

santuari ha esdevingut molt important. Alguns fets històrics confirmen que es va demanar a 

Maria que socorregués als habitants; sembla que la Verge va respondre amb signes 

miraculosos (escorbut al segle XVII). Aquí rau total la importància donada a la festa del 8 de 

setembre en primer lloc, i després al 8 de desembre, festa de les Llums. 

 

A l’interior, es pot veure Nostra Senyora de Fourvière, una estàtua de fusta d’un metre 

d’alçada. Data de 1598. La estàtua original, la Verge negra, va ser destruïda pels protestants 

l’any 1562. La llegenda atribueix l’estàtua a l’evangelista Sant Lluc; va ser enviada a la Gal·li 

a per Sant Policarp, deixeble de Sant Joan. Sant Potí (Pothin) li hauria dedicat un culte a la 

cripta de Sant Nizier; al segle XVII trobem l’estàtua al puig. La Verge hi és molt present i se 

li dedica un culte ardent. Es pot subratllar que la primera evangelització va ser feta pels 

deixebles de Sant Joan, apòstol i evangelista, aquell a qui Jesús va confiar la seva mare 

Maria. 

 

El 1852 s’engrandeix aquesta capella i s’hi erigeix una estàtua daurada de la Verge de 

Fabisch, que es veu des de la ciutat de Lió. El 1872 comença la construcció de la gran 

basílica actual, al costat del santuari petit. Es pot dir que és una resposta de la ciutat a la 

protecció de Maria durant la guerra de 1870. 

 

 
Els Maristes  

 

Ell 23 de juliol de 1816 (en el santuari antic) alguns seminaristes i sacerdots 

joves pugen a Fourvière. Són dotze, vuit dels quals han estat ordenats el dia 

abans. Venen a confiar a la Verge un projecte que ha madurant entre ells 

durant els anys de seminari. Ja han firmat un compromís pel qual s’han lligat 

més o menys estretament a la Societat de Maria que somien fundar. Aquest 

23 de juliol, abans de separar-se, volen fer un acte més tangible i consagrar 

a Maria el seu projecte i les seves persones: es comprometen solemnement amb totes les 

seves forces a fundar la Societat de Maria i consideren el 23 de juliol com la data de la 

fundació del seu Institut. 

 

Per a nosaltres, Germans Maristes, sempre hem considerat el de de gener de 1817 com la 

data de fundació de la nostra Congregació; en efecte, va ser aquest dia quan es va organitzar 

la primera comunitat de Germans Maristes: Jean-Marie Granjon i Jean-Baptiste Audras es 

van establir a La Valla per tal de viure junts sota la direcció de Sant M. Champagnat. 

 

Aleshores, què representa per a nosaltres aquest gest del 23 de juliol de 1816? El nostre 

Institut té alguna cosa a veure amb aquest fet? Considerem les coses. Són dotze que 

presenten a Maria els seus somnis de futur, el seu ideal, el seu compromís. Hi trobem: 
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Jean-Claude Courveille, considerat com l’instigador del projecte; diu la missa i dona la 

comunió als seus companys; Jean-Claude Colin, el primer Superior de la Societat, reconegut 

com el fundador dels Pares Maristes i l’autor de la seva Regla; Marcel·lí Champagnat, 

fundador dels Germans Maristes; Étienne Déclas i Étienne Terraillon, els quals, amb els 

Pares Colin i Champagnat, van ser els únics que van fer la professió, més tard, en la Societat 

de Maria. 

 

Es pot dir que aquesta data del 23 de juliol de 1816 forma part de la nostra història; recorda 

el compromís solemne de Marcel·lí Champagnat envers l’obra dels Germans. Aquest 23 de 

juliol, que marca el primer acte oficial de la Societat de Maria, marca també la primera 

consagració oficial del nostre Institut a la Verge Maria. En l’esperit dels fundadors, la branca 

dels Germans forma part de la Societat, sigui perquè la van desitjar, sigui perquè la van 

acceptar i en van confiar la direcció a un d’ells. 

 
 

 
2. HERMITAGE 

 
Quan baixava a Saint-Chamond, el Pare Champagnat s’havia fixat moltes vegades en la vall 

on avui s’aixeca l’Hermitage, i en moltes ocasions havia pensat: «Un noviciat aquí estaria 

molt tranquil, i seria molt apropiat per a l’estudi. Amb l’ajuda de Déu, podrem situar-nos aquí 

algun dia.» No obstant això, abans de decidir-se per aquest lloc, va recórrer els voltants amb 

dos dels principals Germans per veure si hi havia algun lloc millor. Després de veure’l i 

examinar-ho tot, no va trobar res que fos més adequat per a una casa religiosa. La petita 

vall de l’Hermitage, dividida i regada per les aigües transparents del Gier, retallada a llevant 

i a ponent per un amfiteatre de muntanyes cobertes gairebé fins al cim d’herba, roures i 

arbres fruiters, és un lloc pintoresc i d’allò més amè, sobretot a la primavera. Però la seva 

excessiva estretor no hi permet el desenvolupament d’una comunitat gaire nombrosa. I, 

d’altra banda, els corrents d’aire i la humitat persistent ocasionada per les aigües són 

perjudicials per a les persones febles i de salut trencada per la tasca de l’ensenyament. 

Aquestes raons obligaran més tard a portar a un altre lloc la casa principal de l’Institut. 

 

Vie du Père Champagnat, F. Jean-Baptiste Furet. Construction de la maison de l’Hermitage 

(capítol 12) 

 

El text citat recorda en la història marista la compra del lloc on és construït l’Hermitage. 

Marcel·lí es troba a La Valla des de l’agost del 1816. La seva petita comunitat creix, i es veu 

obligat a engrandir la casa. El 13 de maig de 1824 Marcel·lí compra la propietat de 

l’Hermitage per construir-hi la casa. Al mes d’octubre les parets mestres de la casa estan 

acabades. La teulada està enllestida abans dels grans freds de l’hivern. Al novembre un grup 

de germans es queda a La Valla, mentre que l’altre grup és a l’Hermitage per acabar-hi les 

obres. I el 1825 els Germans Maristes s’instal·len a N.D. de l’Hermitage. La comunitat es 

componia aleshores de 20 germans i 10 postulants, i 22 germans eren a les escoles. 

 

Avui la casa de N.D. de l’Hermitage és la mateixa. La part central va ser construïda per 

Marcel·lí, amb els seus primers companys. Casa pairal, casa de la fraternitat amb tots els 

materials a l’abast posats al mateix lloc per la naturalesa: extracció i tallat de la roca, còdols 

del Gier, terra dels marges del riu, bigues i taulons dels boscos propers... Construir la casa 

de l’Hermitage; construir la pròpia vida sobre la roca de la fe. «Que n’és, de bo i agradable, 

viure tots junts els germans!» (Salm 132,1) 

 

La sala de la primera comunitat –on es troben els frescos pintats el 1958–, sala de la 

fraternitat, lloc de les grans decisions comunes de la nova congregació. Lloc de la discussió 

i del compartir, lloc de la pregària i del recurs a Maria, Bona Mare. Aquí s’hi van viure 

moments de crisis, d’alegries, de penes i de llàgrimes. En presència dels germans, Marcel·lí 
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hi llegeix el seu testament espiritual el mes de maig del 1840. L’artista –Gérard Crépin– ha 

posat en relleu els punts forts de l’Evangeli viscuts per Marcel·lí i les actituds marianes. 

«Estimeu-vos els uns als altres com Crist us ha estimat. Que no hi hagi entre vosaltres sinó 

un sol cor i un mateix esperit. Tant de bo que es pugui afirmar dels Germanets de Maria allò 

que es deia dels primers cristians: Mireu com s’estimen!» (TE) 

 

La cambra de Marcel·lí, restaurada, valorada al cor de la casa construïda amb les seves 

mans. Un lloc avançat per mirar i obrir-se al món. Lloc de repòs, naturalment, però també de 

pregàries, de decisions... Marcel·lí, esgotat, hi va morir el 6 de juny de 1840, envoltat pels 

seus germans. A aquesta cambra se li ha donat el color de la terra i de les pedres que 

expressen l’arrelament de Marcel·lí, en aquest lloc on va donar tota la seva vida per amor. 

Avui, abans d’arribar a la cambra, hi ha un nou espai on estan presents Marcel·lí i el germà 

Francesc. Aquest germà va viure en la intimitat de Marcel·lí, va heretar la seva missió i el seu 

carisma; havia decidit esdevenir «la imatge vivent de Marcel·lí!» «Que la glòria de Déu i l’honor 

de Maria siguin el vostre únic fi i tota la vostra ambició.» (TE) 

 

El recorregut marista: entrar en la història de la construcció de la casa i en la de la 

Congregació dels Germanets de Maria, amb la Mare de Déu com a fundadora i inspiradora. 

Obrir-se a la missió marista en el món, avui en dia, missió educativa i de fraternitat a causa 

de l’Evangeli; missió compartida amb nombrosos laics maristes. «Estimats germans, 

germans de Maria, la vostra glòria ha de ser imitar i seguir Jesucrist; que Jesús Salvador us 

ompli del seu esperit, que la seva saviesa us guiï en tot el que fareu per la seva glòria.» (Lc 

63, 27-30) 

 

La sala de la missió, enlairada, oberta al món; descobrir terres noves que cal evangelitzar. 

Temps per compartir, lloc de pas per anar a portar la Bona Notícia als altres. «Per educar bé 

els infants, s’ha d’estimar Jesucrist apassionadament.» (M.C. Vie, p. 556) 

 

El pati de Sant Josep és el nou espai cobert que comunica amb totes les parts de la casa; un 

lloc de trobada, d’acolliment, de bescanvi; viure l’esperit de família com a Natzaret. «És una 

dolcíssima consolació per a mi, tenir-vos a tots aplegats, formant un sol cor i una sola 

ànima... cercant únicament la glòria de Déu...» (M.C. Lettres) 

 
 
3. LA VALLA 

 
Poc després de ser ordenat, el senyor Champagnat va ser destinat com a vicari a La Valla, 

parròquia populosa situada al cantó de Saint-Chamond (Loira). Sense dilació es va dirigir al 

seu destí. Ple d’un gran sentiment d’humilitat, en albirar el campanar de La Valla cau de 

genolls, demana a Déu perdó per les seves faltes i li suplica que no siguin cap obstacle per 

a l’eficàcia del seu ministeri. Després consagra a Jesús i a Maria les ànimes que li han estat 

confiades, pregant-los que beneeixin el seu treball i tot el que emprengui per a la glòria de 

Déu i la salvació de les ànimes. 

 

La parròquia de La Valla, als vessants i goles de les muntanyes del Pilat, és una de les més 

difícils i dures per a l’apostolat. La majoria de la població, d’unes 2.000 ànimes, està 

disseminada en profundes valls o muntanyes escarpades. És impossible fer-se una idea 

exacta de l’orografia d’aquesta parròquia. Es vagi on es vagi, tot són pujades i baixades, 

roques i precipicis. Alguns llogarrets, enfonsats a les goles profundes del Pilat, a una hora i 

mitja de l’església parroquial, eren llavors gairebé inaccessibles per la manca de camins.  

 

Els habitants de La Valla eren bona gent i molt creients, però senzills i ignorants. La seva 

ignorància es devia a causes diverses, la principal de les quals provenia de la mateixa 

orografia de la regió: la majoria dels habitants estaven dispersos i perduts en llocs allunyats 

i de difícil accés, i poques vegades anaven a l’església. El rector, tot i ple de bona voluntat, 
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no tenia gaires simpaties entre la gent. Un defecte a la parla li impedia instruir degudament 

el poble, de manera que les seves instruccions resultaven avorrides i, per això, poc eficaces 

per als seus oients. A més de mals, no hi havia mestre. Aquest era el panorama material i 

moral de la parròquia a la qual va arribar el senyor Champagnat. Però aquesta situació no 

el va acovardir. Confiant en la Providència, va començar immediatament a conrear la 

parcel·la que li havia estat encomanada.  

 

Vie du Père Champagnat, F. Jean-Baptiste Furet (capítol 4) 

 
HISTÒRIA 

 
Es troben restes de la primera església de La Valla-en-Gier al segle XI, al lloc on hi ha 

l’Ajuntament i la plaça actuals. Està totalment reconstruïda al segle XV. 

La parròquia pertanyia a la Senyoria del Thoil, que agrupava La Valla-en-Gier i Le Bessat. 

Com que aquesta església amenaçava ruïna, es va enderrocar al segle XIX, la qual cosa va 

permetre el nou traçat de la carretera del departament número 2. La nova església va ser 

consagrada el 1849 i la plaça de l’ajuntament va ser remodelada entre el 1870 i el 1873. 

 

Durant els nous treballs de remodelació de la plaça de l’ajuntament el 1997, s’hi van fer 

recerques arqueològiques, la qual cosa va permetre descobrir-hi restes del cementiri i ossos 

al voltant de l’antiga església. El poble de La Valla-en-Gier està marcat pel personatge de 

Marcel·lí Champagnat, vicari de La Valla-en-Gier a partir del 1816. Hi funda la congregació 

dels Germans Maristes i s’instal·la a l’edifici que acull l’escola actual. 

 

Un fet històric està gravat a la memòria dels habitants del poble: 595 hectàrees de bosc són 

repartides entre els caps de família del poble el 1829, la qual cosa condueix a una 

parcel·lació molt particular als sectors sud-est de la localitat. 

 

El poble té dos monuments històrics: 

- El Pou Renaissance, del segle XVI, situat al centre de Rocheclaine, davant 

l’Ajuntament. 

- La Capella de l’Eytra (Nostra Senyora de la Pietat), santuari marià rehabilitat per sant 

Marcel·lí. 

 
ELS PRIMERS GERMANS DE LA VALLA 

 
El senyor Champagnat, veient els dos joves amb tan bona disposició, es 

v a adonar que havia arribat el moment de començar la seva obra. Però, 

on podia trobar un local adequat per albergar-hi els seus dos deixebles? 

Propera a la casa parroquial estava en venda una caseta. No va titubejar 

per comprar-la, tot i que no disposava de diners. Aquesta casa li convenia 

per dues raons: era a prop de la casa parroquial, amb la qual cosa podia 

dirigir i formar els joves sense haver de fer llargs desplaçaments, i el preu 

era molt mòdic. Per això la va adquirir, juntament amb un hortet i terreny 

adjunts, per la quantitat de 1.600 francs, que va demanar prestats. Un 

cop signat el contracte, es va posar ell mateix a netejar i condicionar la 

caseta i va col·locar-hi els mobles més indispensables. Amb les seves pròpies mans va 

fabricar dos llits de fusta per als dos Germans i una tauleta de menjador. Després va portar 

els seus dos deixebles a la caseta, que es va convertir en el bressol dels Germanets de 

Maria. Pertot arreu es respirava la pobresa més estricta. Però també eren pobres l’estable 

de Betlem i la caseta de Natzaret. I els fills de Maria havien de tractar d’imitar la seva Mare 

i portar des del seu naixement el segell de la seva pobresa i humilitat. 

El 2 gener de 1817 els dos novicis van prendre possessió de la casa, van constituir 

comunitat i van posar els fonaments de l’Institut dels Germanets de Maria. 
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La Valla era un ajuntament amb molts llogarrets: Les Palais, lloc on vivia Jean-Baptiste 

Montagne, o Maisonnettes, casa pairal del germà Francesc. La primera escolarització es feia 

als llogarrets amb els Germanets joves. 

 
 
4. MARLHES  

 
El terme de Marlhes es troba ubicat a l’Alt Pilat, una planúria que domina el massís del Pilat 

(catalogat com a Parc natural regional). S’estén al llarg de més de 32 km2, en altures que 

van des dels 800 m fins als 1.200 m. Els hiverns sovint són durs i amb fortes nevades. 

 

L’agricultura hi té encara un lloc important, amb granges dedicades a la producció de llet de 

vaca. D’altra banda, també trobem empreses instal·lades al terme municipal, fusteries, 

serradores, botigues... Però una gran part de la població treballa fora del municipi, sobretot 

a l’aglomeració de Saint-Étienne. 

 

Als segles XIX i XX força serradores i una fàbrica encara estaven en funcionament al llarg del 

riu que va des del llogaret de l’Allier fins a Verne. 

 

Al lloc anomenat La Faye hi havia un castell que era la seu de la baronia de La Faye. A la 

capella el caminant hi pot intuir encara les restes d’una granja fortificada, que era una 

dependència d’una antiga comanadoria hospitalera.  

 

L’any 1080 ja trobem documentat el nom de Marlhes als textos d’història local. 

 

Construïda el 1888, aquesta església d’estil neogòtic és tan gran i alta 

com una catedral. El campanar es troba a 1.000 m d’altura sobre el nivell 

del mar. Se l’anomena sovint «la catedral de la plana». Les obres van 

començar el 1885. La cripta es va inaugurar el 8 de desembre de 1887 i 

la consagració de l’església va tenir lloc el 1890. Conserva les relíquies 

de sant Fidel dins d’una figura de cera. 

 

Marlhes és el lloc on va néixer Marcel·lí Champagnat (1789-1840), 

fundador de les escoles maristes –que estan presents a tots els 

continents– i va ser canonitzat el 18 d’abril per Joan Pau II. Va néixer 

concretament al llogaret de Rosey, on avui trobem una capella, que és un lloc important de 

pelegrinatges maristes. La construcció de la capella comença el 1955 i s’acaba el 1958. Es 

troba al costat de la casa natal de Marcel·lí. 

 

La parròquia de Marlhes està situada a les muntanyes del Pilat, al cantó 

de Saint-Genest-Malifaux, al departament del Loira. Aquesta parròquia 

formava part de la diòcesi de Puy-en-Velay, però en va ser segregada a 

l’època del Concordat del 1801, i va ser annexada a la vasta diòcesi de 

Lió. Marcel·lí va venir al món el 20 de maig de 1789 i va ser batejat 

l’endemà, dia 21, festa de l’Ascensió de Nostre Senyor, per mossèn 

Allirot, rector de la parròquia. Li van posar els noms de Josep, Benet i 

Marcel·lí. Els seus padrins foren Marcel·lí Chirat, oncle per part de mare, i 

Margarida Chatelard, cosina seva política. El seu pare es deia Joan-

Baptista Champagnat, i la seva mare, Maria Chirat. Van tenir sis fills, tres 

nois i tres noies. Marcel·lí, protagonista de la nostra història, va ser el darrer i el més jove de 

tots. La Providència –que el portaria a fundar un Institut que tindria com a signe distintiu la 

humilitat i la senzillesa i com a finalitat l’educació cristiana dels nens del món rural– va voler 

que naixés en una condició humil, en un país pobre, al bell mig d’una població profundament 

religiosa, però matussera i ignorant; perquè conegués, per pròpia experiència, les 

http://fr.geneawiki.com/images/9/92/42139_-_Marlhes_Rosey.jpg
http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:42139_-_Marlhes_Eglise-1.jpg
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necessitats que hauria d’alleujar, els costums i el caràcter que hauria d’encomanar als qui 

després serien els seus futurs mestres. 
 

El seu pare era una persona molt assenyada i molt instruïda pels temps que corrien i pel país 

on vivia, i s’havia guanyat l’estimació de tots els habitants de la parròquia mercès a la seva 

prudència i el seu tarannà conciliador. Feia de jutge de pau en les diferències que es 

produïen entre ells; tothom confiava en les seves decisions i en el seu capteniment. La seva 

mare, una dona d’un caràcter ferm, portava la casa i les seves coses amb un ordre excel·lent 

i una bona economia. Tenia també una sòlida pietat, i totes les virtuts d’una esposa fidel i 

d’una bona mare: la casa i l’educació dels seus fills li ocupaven tot el sant dia. Totalment 

entregada al seu deure, duia una vida tan retirada que amb prou feines sabia res de les 

altres cases del llogaret, tot i que no arribaven ni a vint cases. Les veïnes acudien a ella amb 

les seves penes, amb els seus dubtes, en totes les seves necessitats. Parlava poc i no volia 

saber res de les xerrameques del poble o de les altres cases. El seu lema era que calia 

dedicar-se a si mateix i a les persones que estaven sota la seva responsabilitat, i no ocupar-

se dels altres i dels afers dels quals no n’havia de fer res. Aquesta bona mare afegia a totes 

aquestes qualitats una gran devoció a la Mare de Déu: cada dia resava el sant rosari amb 

els seus fills, llegia o bé feia llegir la vida dels sants o d’algun llibre edificant, feien la pregària 

del capvespre en família i, a més a més, feia altres pràctiques de virtut i de pietat que ella 

s’havia auto imposat a fi de venerar la Mare de Déu i aconseguir així la seva protecció.  

Vie du Père Champagnat, F. Jean-Baptiste Furet (capítol 1) 

 


