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G. Michel Morel 

 

La icona “La Valla” 
 
La Valla en Gier: pedres dels fonaments de l’Institut dels Germans Maristes 

L’any 1826, Marcel·lí Champagnat arriba com vicari de la parròquia de La Valla en Gier. Té 27 anys.  

 
SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 

La Valla en Gier: municipi situat a la falda de les muntanyes del Pilat, limita, al sud, amb la 

ciutat de Saint-Chamond; relleu molt accidentat, que passa de 460 a 1.300 metres; 

travessat per dues valls principals: la del Ban i la del Gier; municipi més extens del 

departament del Loira. 

 

POBLACIÓ 

 

El cens de 1815 indica uns 2.300 habitants, repartits en 434 cases i 66 llogarrets a les 

afores del nucli urbà. Població composta de 5 notables (entre els quals el rector), 176 

pagesos que viuen relativament bé; el mateix nombre de pagesos de situació mitjana o 

pobres; una cinquantena d’artesans; uns 134 criats; una trentena de pobres i de vídues.  

 

LA PARRÒQUIA DE LA VALLA 

 

L’església d’aleshores, del segle XI-XII, es trobava prop de l’ajuntament actual. Enderrocada 

l’any 1843 i reemplaçada per l’actual vers el 1845. 

 

Fortament marcada per la Revolució; el rector Gaumont fou executat pels revolucionaris el 

mes d’octubre del 1794. L’any 1816, el Sr. Rebod n’és rector des del 1812. No és gaire 

estimar pels seus feligresos: “les seves errades més grans han estat, pel que sembla: un 

caràcter una mica fort que es manifesta sovint amb paraules ofensives; i un autoritarisme 

que no aconsegueix amagar una falta de seguretat” (André Lanfrey, Cahiers Maristes n° 

31). 

 

El germà Joan Batista Furet descriu la parròquia d’una  manera ràpida i una mica 

convencional: “els habitants de La Valla eren bons i plens de fe, però senzills i molt 

ignorants.” 

 

 “El nomenament de Marcel·lí Champagnat en aquesta parròquia no deixa de tenir un sentit 

especial: per dirigir pastoralment una parròquia que havia patit tan i dominar un territori 

accidentat i vast, cal un home dinàmic, vigorós i bon coneixedor del món rural de les 

muntanyes del Pilat i del Velay. Una plaça de confiança” (G. André Lanfrey, Histoire de 

l’Institut, vol. 1, p. 43). 

Les relacions entre el rector i el seu vicari no sempre seran molt fàcils per diverses raons. 

 

SITUACIÓ ESCOLAR: 1816 

 

 “La meitat aproximadament dels infants de la regió passava un temps variable a l’escola 

primària; a La Valla hi havia una escola per als nens i una altra per a les nenes” (Zind, 

Miscellanées, p. 194). 

 

Al nucli urbà de La Valla funcionava una escola per als nois, i al llogarret del Sardier, hi havia 

un altre mestre. Un grup de “germanes” s’ocupava de les noies. 
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L’ARRIBADA DE MARCEL·LÍ CHAMPAGNAT 

 

Marcel·lí arriba el mes d’agost del 1816 per exercir el seu ministeri sacerdotal: diu missa, 

celebra enterraments, baptismes i casaments. Visita els malalts, sovint per tal de preparar-

los a la mort, i també els altres feligresos. 

 

Duu en el seu cor un projecte, madurat durant els anys de seminari: fundar, amb altres 

sacerdots, una “Societat de Maria”. Ell és l’encarregat d’establir un grup de “germans” per 

ocupar-se dels infants del camp. 

 

Molt aviat s’adona de la situació dels infants i joves de la seva parròquia. La major part, 

malgrat un temps més o més llarg passat a l’escola, no són gaire instruïts ni educats. Pel 

que fa al catecisme, el rector sembla que no se n’ocupa gens. 

 

LES PRIMERES PEDRES DE L’ “EDIFICI MARISTA” 

 

El 6 d’octubre del 1816 es posa en contacte amb un primer jove de 23 anys, antic soldat de 

Napoleó; vol ajudar-lo a estudiar. El 28, Champagnat va a visitar un adolescent de 15 anys, 

Joan Batista Montagne, que mort pràcticament entre el seus braços. Aquest fet el commou 

profundament i l’esperona a realitzar el seu projecte. 

 

El 2 de novembre troba un altre jove de 15 anys, desitjós de consagrar la seva vida a Déu. 

Així doncs, el 2 de gener del 1817, després d’haver llogat una caseta a prop de la casa 

rectoral, invita aquests dos joves a viure junts. De mica en mica, d’altres joves, tots de La 

Valla, s’ajunten amb ells. A finals del 1817, ja són 7 els joves en formació; entre ells només 

n’hi ha dos que tenen més de 21 anys. 

 

Condicions de vida difícils, sense cap confort; una alimentació frugal, a base de pa rústec, 

de formatge, de patates, de llegums de l’hort i algunes vegades una mica de cansalada; i 

per beure, sempre aigua. 

 

Dies ben atapeïts: llevar-se a les 4, pregària i missa. La resta del temps es dedicaven a 

l’estudi i al treball manual, diferent segons l’estació de l’any: l’horta, la fabricació de claus… 

Ràpidament acullen a casa seva infants pobres i indigents; els donen de menjar i els 

ensenyen el catecisme i la lectura. 

 

CHAMPAGNAT CONFIA ALS SEUS GERMANS DIVERSES “MISSIONS” I RESPONSABILITATS 

 

Per tal de formar-los a la seva tasca futura de catequistes i mestres, Champagnat crida un 

jove dels Germans de les Escoles Cristianes, format en el mètode d’ensenyament simultani. 

“Així, durant l’hivern 1818-1819, la casa dels germans funciona com una vertadera escola 

normal per a mestres” (Zind, Miscellanées, p. 208). No hem d’oblidar, tanmateix, que el 

primer objectiu de Champagnat és, abans de tot, catequístic i caritatiu; l’aprenentatge de la 

lectura i de l’escriptura sols és un medi per a assolir aquest objectiu. 

 

De mica en mica, a partir de Tots Sants del 1817, pel que sembla, els germans són 

autoritzats a fer catequesi en les llogarrets, el diumenge. Per Tots Sants del 1819, alguns 

germans van a fer classe cada dia, durant l’hivern, als llogarrets de Luzernaud i Chomiol. A 

la mateixa època, pel que sembla, el germà Llorenç rep l’encàrrec d’anar a fer catequesi al 

Bessat, poble allunyat de La Valla, durant els hiverns durs, en condicions molt difícils.  

 

Els germans s’encarreguen de l’escola de Marlhes, cap a Tots Sants del 1818; de la de La 

Valla (Tots Sants del 1819), de la Saint-Sauveur (Tots Sants del 1820), i després de Bourg-

Argental (gener del 1822). 
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UNA DECISIÓ ALTAMENT SIMBÒLICA 

 

Champagnat decideix, a finals del 1919, segons sembla, marxar de la casa rectoral i anar a 

viure a la casa dels germans per tal de passar més temps amb ells i, així, formar-los millor. 

 

ENGRANDIMENT DE LA CASA DE LA VALLA 

 

El 1822, la primera casa esdevingué massa petita per la vintena de persones (germans, 

novicis, alguns interns, nens pobres…) que acollia, i sobretot a causa de l’arribada sobtada 

de 8 postulants, a finals de mars del 1822. 

 

A principis del 1824, com que la casa era novament massa petita, calgué pensar en la 

construcció d’una altra casa. Champagnat, amb els seus germans més antics, escull la vall 

de l’Hermitage. 

 

FECUNDITAT DELS ANYS DE LA VALLA… 

 

Tot continuant el seu ministeri tan exigent de sacerdot a la parròquia, Champagnat ha posat 

els fonaments del seu Institut de germans. Del 1817 al 1824 (fins al trasllat a l’Hermitage 

el mes de maig del 1825), ha acollit i format entre 30 i 40 joves, tot i que alguns no 

perseveraran com a germans; ha fundat 8 escoles primàries, acollit nombrosos infants 

pobres i vagabunds i ajudat moltes persones necessitades. 

 

… AL PREU D’UN LLARG CAMÍ CLAPEJAT DE PROVES 

 

Champagnat ha conegut dificultats de tota mena: crítiques i oposició al seu projecte, sobretot 

per part dels seus companys sacerdots, d’algunes autoritats eclesiàstiques i acadèmiques.  

Però és una home decidit, convençut de fer l’obra de Déu, que no actua mai sense l’acord 

dels seus superiors jeràrquics. És un home pragmàtic que sap aprofitar les ocasions que es 

presenten per avançar pas a pas. És un home en osmosi amb el medi rural: va saber convertir 

els seus primers deixebles, tots nascuts al “terrer” de La Valla, en catequistes i mestres, i 

ajudar-los a viure la utopia de la primera comunitat cristiana. 

 

Si el seu objectiu és clar -prendre cura de diferents maneres dels infants en dificultat- la 

forma que volia donar a la seva “associació” no ho és tant. Només a partir del mes de juliol 

del 1824, quan es va publicar el “prospecte de la congregació dels Germanets de Maria”, es 

considera “fundador” d’una nova congregació de germans. El trasllat de la comunitat de La 

Valla a l’Hermitage marca l’inici d’una nova etapa. 

           
 
 


