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G. Alain Delorme 

 

ELS PRIMERS GERMANS 
 
Les línies següents ofereixen un breu resum de la vida de 5 germans, escollits entre els primers deixebles 

de sant Marcel·lí Champagnat, per ser presentats als educadors del segle XXI, després de 200 anys de la 

fundació. Sens dubte, una informació més àmplia hauria estat útil però hauria excedit els límits imposats a 

aquesta presentació. Serà fàcil trobar ampliacions en el llibre, publicat el 2009 : “NOS PREMIERS FRÈRES, 

merveilleux compagnons de Marcellin”, disponible a la Secretaria Provincial, 45 rue d’Inkermann, 69006 

LYON. 

 
GERMÀ FRANCESC (GABRIEL RIVAT) 

És el 6è germà acollit per Marcel·lí Champagnat, vicari a La Valla, el 6 de maig de 1818. 

Gabriel és un nen de deu anys (nascut el 12 de març de 1808) que Francesca, la seva mare, 

confia al jove sacerdot dient-li : “Prengui aquest nen, faci’n el que vulgui: pertany a la Verge 

Santíssima a qui l’he donat i consagrat moltes vegades.” Marcel·lí s’encarrega de l’educació 

i de la instrucció d’aquest infant del qual ha destacat el candor i la intel·ligència. Li proposa 

iniciar-lo en el llatí amb vista al sacerdoci. Però el nen demana ser germà i vesteix l’hàbit el 

8 de setembre de 1819. Molt aviat, als dotze anys i mig, comença el seu  apostolat de 

catequista i mestre. A partir de gener de 1821, ensenya a llegir i a escriure als infants de 

Marlhes, primera escola oberta per Marcel·lí en la seva parròquia natal. Participa en la 

construcció de l’Hermitage de Notre-Dame el 1824 i, l’11 d’octubre de 1826 fa, amb alegria, 

la professió perpètua. Té divuit anys. Des d’aleshores, viu allà. Primerament com a cap 

d’estudis al noviciat, adquireix sòlids coneixements en diverses matèries per la seva afició a 

l’estudi i el seu ardor en el treball. Es forma també com a infermer i té cura dels germans 

mitjançant les plantes que cultiva al seu jardí. El Pare Champagnat el converteix en el seu 

secretari i li confia la direcció de la casa quan ha d’absentar-se uns quants mesos, a París, 

el 1838. El 12 d’octubre de 1839, el germà Francesc és elegit pels germans professos (per 

87 vots sobre 92) per succeir el Fundador que mor el 6 de juny de 1840. Té trenta-un anys. 

 

El germà Francesc s’esforçarà a ser “la còpia vivent de Marcel·lí” durant els vint anys en què 

dirigeix l’Institut. Quan, després d’aquest servei, presenta la seva dimissió per raó de salut, 

el 1860, l’Institut ha experimentat un desenvolupament considerable. A la mort del 

Fundador, hi havia 280 germans, 180 dels quals oferien l’educació cristiana en 48 escoles. 

El 1860, hi havia més de 2 000 germans: 1.445 ensenyaven en 379 escoles, algunes de les 

quals a Bèlgica, Escòcia i Anglaterra. Retirat a Notre-Dame de l’Hermitage, és “l’avi” que 

vetlla el reliquiari del Pare Champagnat. Hi mor el 22 de gener de 1881, als 73 anys. La gent 

de la zona diu espontàniament: “El sant ha mort”. S’està cursant la seva causa de 

beatificació. 

 

A les Circulars que adreça als germans diverses vegades cada any, el germà Francesc 

s’esforça a continuar una formació permanent semblant a la que el Fundador havia practicat, 

sobretot durant les vacances d’estiu en què reunia els germans a Notre-Dame de 

l’Hermitage. Heus aquí, per exemple, el que escriu en la seva circular del 15 de gener de 

1841: “Cada any hi haurà tres Conferències sobre les assignatures de l’ensenyament 

designades pels Superiors; dues en els Centres i l’altra a la Casa Mare. Aquesta última serà 

ordinàriament una recapitulació de les altres dues”. Tot és previst amb detall : pregària 

d’obertura, desenvolupament, durada, pregària de cloenda i acta de la Conferència (Circ. 

Vol. I, p.48-49). Durant el seu mandat com a Superior General es va publicar la “Guide des 

Écoles” que presenta els grans trets de la pedagogia marista i de la seva posada en pràctica. 

Impresa el 1853, ha tingut nombroses reedicions. El seu ús a les escoles maristes va durar 

fins mitjan segle XX. 
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N.B. A aquell qui vulgui conèixer més a fons la vida del germà Francesc, li aconsellem la 

lectura de l’obra del Germà Gabriel Michel: “Frère François, Gabriel Rivat, 60 ans d’histoire 

mariste”, publicat el 1996, ben documentat i de fàcil lectura. Disponible a la Secretaria 

Provincial (adreça més amunt). 

 
GERMÀ  JOAN PERE (JOAN PERE MARTINOL) 

La vida del germà Joan-Pere és interessant per diverses raons. Nascut a Burdignes (Loire), 

el 26 de juliol de 1793, fill d’agricultors, se sent atret per la vida religiosa, però no té ocasió 

de realitzar el seu desig ja que no ha rebut instrucció i mai no ha vist religiós de cap tipus. 

Descobreix els nostres germans a Saint-Sauveur-en-Rue, on hi va per un assumpte de 

família. Els germans portaven els seus alumnes a missa i Joan-Pere admira aquesta fila de 

nens. Després de la missa, demana parlar amb el germà director i li declara el seu desig de 

fer-se religiós. Aquest s’adona de la qualitat d’aquest jove i el dirigeix a La Valla. Som 

probablement a l’any 1821, un any després de l’obertura de l’escola. Joan-Pere té vint-i-vuit 

anys.  

 

A La Valla, el Fundador, encantat de la seva humilitat i del seu bon esperit, l’acull amb una 

tal estimació, diu el germà Joan Baptista, el biògraf, que li va voler donar ell mateix els 

primers principis de la vida religiosa i els coneixements necessaris a un germà mestre. El 

jove postulant anava doncs diverses vegades cada dia a l’habitació del venerat Pare per 

recitar les lliçons i consultar-li els seus dubtes. En poc temps, va ser capaç de donar classe 

i fou escollit per anar a fundar l’escola de Boulieu, prop d’Annonay, a la diòcesi de Viviers, 

no lluny del seu país natal.  

 

El germà Joan Pere hi va anar cap a la festa de Tots Sants de 1823. Va obrir l’escola el 2 de 

novembre i ben aviat s’omplí d’infants. La pietat del germà, el seu caràcter atent, afable, li 

van guanyar l’estima de tothom. Al recés de 1824, va tenir el pressentiment de la seva mort 

i li ho confià al Pare Champagnat. En efecte, morí el 29 de març de 1825. En assabentar-se 

de la seva mort, el venerat Pare vessà llàgrimes i exclamà: “El bon Déu ha escollit bé; el 

primer que pren entre nosaltres és un sant, és ben bé el que ens cal per indicar-nos el camí.” 

 

A la biografia de Marcel·lí Champagnat, el mateix germà Joan Baptista escriu: “L’escola de 

Boulieu tenia tants alumnes que el germà Joan Pere, que n’era el director, va sucumbir al 

treball i morí víctima del seu zel i de la seva dedicació. Era tan estimat pels infants que 

havent mort un d’ells el mateix dia que ell, els pares li van demanar amb insistència que fos 

enterrat en la mateixa tomba que el seu bon mestre.” (Vie, edició 1989, p. 112/113) Com 

no commoure’s per aquesta anècdota que fa pensar en les Fioretti de Sant Francesc d’Assís 

i que revela tant la bondat del mestre com la dels pares, la sorprenent petició dels quals 

manifestava l’agraïment enmig de la seva desolació. 

 

En un altre llibre, el germà Joan Baptista relata una anècdota que manifesta l’esperit de 

família del germà Joan Pere. “El germà Joan Pere Martinol, director de Boulieu, el 1824 va 

fer una visita a La Valla. L’endemà, en sortir de bon matí, “Tingui, li va dir el venerat Pare, 

com que el germà cuiner no està llevat, prengui aquest brioix que és el pa beneït que em 

van donar diumenge com a oficiant de la missa major; el menjarà de camí, per dinar.” No, 

Pare, va replicar el germà, el portaré als meus germans, ens el menjarem junts amb molt de 

gust, ja que tot el que ens ve de vostè o de la nostra casa mare de La Valla ens és dolç, 

agradable i ens fa tant de bé. Encantat de tals sentiments, el venerat Pare exclamà: “Estimat 

germà, em fa plorar de joia parlant així; aquests són ben bé els sentiments de l’esperit de 

família que han d’animar tots els germans de Maria…” 

 

La vida breu del germà Joan Pere Martinol dóna testimoniatge de les seves qualitats de 

religiós i d’educador com també del carisma del Fundador que va saber formar aquest jove, 

en uns quants mesos, per fer-ne un mestre capaç i un sant germà de Maria, que ell mateix 
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va exalçar. ¿No és el germà Joan-Pere una sòlida pedra de fonament per a l’Hermitage de 

Notre-Dame, la construcció del qual s’estava fent aquell any? 

 
GERMÀ ESTANISLAU (CLAUDI FAYOL) 

Aquest germà ha estat un “tresor” per a l’Institut com el qualificava el rector de la parròquia 

de Saint-Médard (Loire) en la carta que Claudi Fayol lliurava a Marcel·lí Champagnat a la seva 

arribada a La Valla el mes de febrer de 1822. El noviciat del jove Institut estava buit des de 

feia uns quants mesos i el Fundador suplicava a la Verge Maria, el seu “Recurs Ordinari”, 

que li enviés candidats. Li deia: “Si no veniu a ajudar-nos, ens extingirem com la llàntia que 

es queda sense oli.” L’arribada del jove Claudi Fayol va ser una primera resposta de Maria a 

la confiança del fundador. 

 

La carta del rector deia: “El portant de la present és un jove bo i piadós que desitja retirar-

se del món. És poc instruït, però és intel·ligent i podrà formar-se. Per dir-vos, en dues 

paraules, tot el que en penso, crec que és apte per a tot i estic convençut que serà un 

veritable tresor per a casa vostra.” La conducta exemplar i la santa vida de Claudi Fayol 

durant els trenta-tres anys que va viure en l’Institut, van confirmar en tots els aspectes 

aquest testimoniatge i aquest elogi del seu rector. 

 

Claudi tenia vint-i-dos anys quan va arribar a la Valla. El Pare Champagnat es va adonar de 

l’excel·lència del jove que va esdevenir molt aviat el seu braç dret i el seu confident, segons 

el germà Silvestre que el va conèixer bé. Per la seva banda, el germà Joan Baptista escriu: 

“El germà Estanislau  tenia totes les qualitats d’una ànima admirable, d’una ànima selecta: 

un bon seny, un veritable tacte, un cor generós, tendre i sensible, un caràcter obert, 

comunicatiu, alegre, afable i constant, una voluntat forta i dòcil alhora, una consciència recta 

i timorata, una rara habilitat, un talent particular per tractar amb les persones: totes 

aquestes qualitats de fons eren realçades i embellides per una pietat sòlida i per totes les 

virtuts que constitueixen el bon religiós.” Aquest bonic elogi prové d’algú que havia arribat a 

La Valla el març de 1822. El germà Estanislau acompanyava Marcel·lí, el febrer de 1823, 

durant la visita al seu jove germà Joan Baptista, greument malalt a Bourg-Argental. A la 

tornada, es van perdre a la neu durant la nit i gràcies a la intervenció de Maria foren  salvats. 

 

“Després del noviciat, el venerat Pare, creient que desitjava l’ensenyament, el va nomenar 

per a una destinació. Però quedà agradablement sorprès quan el germà va venir a demanar-

li la gràcia de quedar-se al seu costat per servir-lo i cuidar els béns materials de la casa. Com 

que no hi havia aleshores ningú que pogués encarregar-se dels assumptes temporals, 

encara accedí més de bon grat a la seva petició. El bon germà s’entregà a aquesta feina amb 

un zel i una dedicació incomparables. Era apte per a tot i reeixia en tot. Cap germà no sofria, 

ningú no sentia qualsevol necessitat sense que la caritat enginyosa del bon germà no ho 

endevinés i no vingués a ajudar-lo”. 

 

“Ell, i gairebé ell sol, va atendre Marcel·lí durant la seva greu malaltia de finals de 1825. Va 

restar a la seva capçalera gairebé sis setmanes, i a les seves atencions en tot moment, 

prodigades amb una entrega sense límit i una rara intel·ligència, el venerat Pare degué la 

conservació de la seva vida  i la recuperació de la salut. 

 

El germà Estanislau va ser un tresor per a l’Institut pels recursos que li va proporcionar. A 

l’època de la seva entrada, l’Institut va tenir la seva expansió i experimentava, doncs, grans 

necessitats. La comunitat es trobava sense recursos. Va demanar permís per mendicar i 

posà mà a l’obra. La seva modèstia, la seva senzillesa, la seva humilitat, la seva cortesia, la 

seva habilitat i aquest tacte exquisit que dirigia tots els seus assumptes, totes les seves 

paraules, li van guanyar ben aviat l’estima i la confiança de tothom. A la gent li agradava 

anar-lo a veure i obsequiar-lo. De fet va ser ell qui va proporcionar a l’Institut grans ajudes i 

almoines considerables.” I el germà Joan Baptista continua l’elogi del germà Estanislau 

repetint les paraules del germà Francesc, Superior general, en la seva circular del 24 de 
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febrer de 1854, després de la mort del germà: “Ningú no podia negar l’eloqüència natural 

que li donaven la seva virtut i el seu amor a l’Institut.” 

 

Subratlla a continuació que el germà Estanislau va ser un tresor per a l’Institut per les 

vocacions que va proporcionar o refermar. “Quants germans, quants postulants deuen als 

seus consells i als seus encoratjaments ardents haver superat els primers problemes del 

noviciat! Qui dirà el nombre d’aquells que ha mantingut en la seva vocació!... Passava 

ordinàriament  els esbarjos amb els postulants, amb els germans joves, i sabia sempre 

trobar-se en companyia d’aquells que trontollaven i necessitaven de la seva ajuda…” Es pot 

afirmar que el Pare Champagnat li havia confiat el “ministeri de l’encoratjament” entre els 

joves. 

 

Segons el germà Avit, “el Sr. Antoine Thiollière, amo de farga a Saint-Chamond i gran 

benefactor de l’Institut, va invitar el Pare Champagnat a enviar-li el bon germà Estanislau 

amb el qual desitjava conversar.” El Pare li envià doncs el germà amb la breu carta següent: 

“Senyor, li enviem, d’acord amb la seva amable i caritativa invitació, el germà portant amb 

la declaració següent: ‘Participem, si vostè ho accepta, amb vostè i la seva família, d’una 

manera especial i particular en comunitat, del bé i de les bones obres que es fan i que es 

puguin fer en el futur. Perdoni’m aquesta llibertat i consideri’m, si us plau, amb respecte, el 

seu molt humil i lleial servidor…’” (Champagnat (Lettres, Doc. 85, p. 199). Es pot veure en 

aquesta breu carta el desig del Fundador d’associar els seus germans amb la família 

d’aquest generós benefactor per compartir les seves bones obres. Aquesta pàgina és molt 

interessant avui dia en què alguns laics busquen una col·laboració més estreta amb els 

germans. 

 
GERMÀ LLORENÇ (JOAN CLAUDI AUDRAS) 
 

El germà Llorenç és el 3er germà que va entrar a l’Institut, el 24 de desembre del 1818. 

Nascut el 4 de maig de 1793 al llogarret de Péorey, a La Valla, era el germà gran de Joan 

Baptista (germà Lluís), nascut l’any 1802, un dels dos primers germans. Va ser amb ocasió 

de la seva visita al noviciat per endur-se’n el seu germà, en nom dels seus pares, quan el 

Fundador el va “atreure”, a la primavera de 1818. A la biografia del Pare Champagnat, el 

germà Joan Baptista descriu la seva conversa amb el visitant. 

 

“Se li acosta somrient i li diu amb aquell to resolt que li era habitual: - Així que has vingut per 

endur-te’n el teu germà? - Doncs sí, així és, senyor rector. Els meus pares m'han enviat per 

portar-lo a casa. - En comptes de seguir els desitjos dels teus pares, no et sembla que seria 

millor demanar-los permís per venir tu també aquí? - I ¿què faria amb mi, senyor rector? - 

Un bon germà, un bon religiós. - Deixi’s de bromes. Sóc massa maldestre per ser religiós. 

Només serveixo per llaurar la terra. - Apa, apa, no et rebaixis tant. No és poc saber llaurar la 

terra. Vinga, vine amb nosaltres i veuràs com aconsegueixo fer de tu quelcom de gran. - Que 

no, senyor rector. Jo no tinc fusta de religiós: sóc massa dolent. - No ho crec. Et conec, i no 

ets tan mala persona. Ets un bon noi. Si véns, t'asseguro que faràs bé i no te’n penediràs. - 

Gairebé m'està convencent ... Però quan sàpiguen al meu poble que vull fer-me germà, es 

riuran de mi. - Deixa’ls que riguin. Déu et beneirà, seràs feliç i salvaràs la teva ànima ... Vés 

i digues als teus pares que vols venir amb el teu germà. T'espero aquesta mateixa setmana. 

Així fou com Joan Claudi Audras va entrar al noviciat, la vigília de Nadal. (Vie, Ed. 1989, p. 

66-67) 

 

Marcel·lí rebia un regal meravellós en la persona del germà Llorenç. Es pot observar 

l’exactitud d’apreciació del fundador respecte a aquest jove, que només era quatre anys més 

jove que ell. En alguns mesos, el fundador fera d’ell un catequista apassionat per la seva 

tasca. A partir de la tardor de 1819, el germà Llorenç pujava al Bessat, a 1.200 metres 

d’altitud, per ensenyar el catecisme als infants i als adults; vivia en una casa del llogarret i 

tornava a La Valla els dijous per estar amb la comunitat i reconstituir la seva provisió de pa 
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i formatge per la setmana. Era molt feliç amb el seu treball, com ho demostra una conversa 

amb el Pare Marcel·lí. (Vie, Ed. 1989, p. 83-84) 

 

A les Biografies d’alguns germans (1868), el germà Joan Baptista escriu: “El que 

caracteritzava el germà Llorenç Audras era el zel per la instrucció i la santificació dels nens 

petits. Aquest esperit de zel era per a ell una vertadera passió o més ben dit, una noble virtut 

que no li deixava ni un moment de repòs. Fer el catecisme, ensenyar les oracions als nens, 

van ser les ocupacions de tota la seva vida… Poc temps abans de morir, tot i estar molt 

malalt, encara demanava que el deixessin anar pels pobles i fins i tot a les missions 

estrangeres, per tal d’instruir els ignorants i ensenyar a tants de pobres nens (era la seva 

expressió) a conèixer, estimar i servir Jesús, que va morir per salvar-los.” 

 

El germà Llorenç reemplaça el seu germà Joan Baptista (germà Lluís) a l’escola de Marlhes, 

el 1820. El germà Avit diu als Annales: “El zel per fer el catecisme als infants va continuar 

aquí, com arreu. Cada diumenge anava, amb una campaneta a la mà, a reunir els infants 

dels llogarrets allunyats i es complaïa a instruir-los en la religió. Tanmateix, sota la seva 

direcció i degut a una bondat massa gran, la disciplina es va afluixar i el nombre d’alumnes 

de l’escola va disminuir considerablement.” (Vegeu Répertoire des Lettres, Rome 1987, p. 

316). El 1822 el Pare Champagnat l’envia com a director de l’escola de Tarentaise i escriu 

al germà Joan Maria Granjon, el 1er de desembre de 1823: “Els nens diuen que el germà 

Llorenç és un bon noi…” (Lettres, doc. 1, p. 29). El germà Llorenç es trobava més a gust com 

catequista que com mestre. Malgrat això continuarà fent la classe fins al 1848, any en què 

es retira a N.D. de l’Hermitage. Hi morí el dia 8 de febrer del 1851.  

 

Alguns dies abans de la seva mort, el germà Llorenç declarava al germà Francesc, Superior 

general, que es preparava per anar a París per demanar l’autorització legal de l’Institut que 

el fundador no havia pogut aconseguir: “Estigueu tranquil; quan jo seré allà dalt, amb el Pare 

Champagnat, ja veureu com arranjarem aquest afer tots dos.” (Vie, p. 266) 

 

Al germà Llorenç li devem un testimoniatge preciós sobre els primers temps de l’Institut. En 

efecte, el 1842, per respondre al desig del germà Francesc que demanava a tots els germans 

que li enviessin el seu testimoniatge per tal d’escriure la biografia del fundador, el germà 

Llorenç va redactar dues pàgines que són un condensat de l’esperit que regnava a La Valla 

entre els primers germans i que descriuen prou bé el comportament del Pare Champagnat. 

En aquest document hi llegim una frase relativa a Maria, que el fundador repetia tot sovint: 

“Sense Ella no haguéssim pogut reeixir.” Gràcies, germà Llorenç, per haver-nos transmès 

aquesta “perla”! 

 
GERMÀ SYLVESTRE (JEAN FÉLIX TAMET) 
 

Joan Félix Tamet va néixer el 12 de gener de 1819, a Valbenoîte, un barri de Saint-Étienne 

(Loira). Va entrar al noviciat de Notre-Dame de l’Hermitage el 12 de març del 1831, enviat 

pel seu mossèn. Deuria d’haver complert tot just 12 anys. Va entrar al noviciat el 15 d’agost 

següent. Comenta ell mateix com el Pare Champagnat l’havia acompanyat. Recorda “la seva 

paciència incomparable, la gran tendresa de la seva paternitat unida a una fermesa constant 

que va acabar per triomfar del seu caràcter lleuger, dissipat, que semblava poc adequat a la 

vida religiosa” (El Germà Silvestre parla de Marcel·lí Champagnat, Roma, 1992, p. 241). Va 

fer els seus primers vots, per tres mesos, l’any 1832. Par sis mesos més, l’any següent. L’any 

1836, va fer la seva professió per tres anys i el 13 de setembre de 1843 la professió 

perpètua. Tenia 24 anys.   

 

El germà Lluis Maria, el futur Superior general, director La-Côte-Saint-André (Isère), ajuda al 

jove germà Silvestre en la continuació de la seva formació religiosa i docent. L’any 1840 va 

estar temptat d’abandonar la vocació; va escriure al Pare Champagnat el qual li va 

respondre, tot demanant-li que l’anés a veure a l’Hermitage. Hi va arribar el 5 de juny. El 
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Pare, tot i que patia molt de dolor, el va rebre sense poder-li parlar. El germà Silvestre devia 

tornar tot seguit a La-Côte-Saint-André. Quan va marxar, el germà Lluís Maria li va dir: “El 

Pare Superior, al seu llit de mort, m’ha demanat que us digui que ell creia fermament en la 

vostra vocació”. (Germà Silvestre, p. 214-215) El germà Francesc confirmarà més tard 

aquestes paraules del Pare al germà Silvestre, que restarà fidel a la seva vocació. 

 

L’any 1843, el germà Silvestre va a l’Hermitage a fer classes als germans que preparaven el 

“Brevet” (diploma) a la Grange-Payre, un internat situat a Izieux. El germà Avit explica: “Es va 

suprimir l’internat de Grange-Payre i s’hi va establir en el seu lloc una classe dita del “brevet.” 

Els germans joves i els grans estaven animats pel Germà Silvestre. Tots venien a passar els 

diumenges a l’Hermitage. Per animar-los, el germà Silvestre, havia fet col·locar un bonic 

quadre daurat a la sala de visites. Hi col·locava les redaccions dels seus alumnes tots els 

dissabtes. Els grans, sempre els últims, n’estaven amoïnats. Es van posar d’acord. El quadre 

va ser destrossat i les restes llençades a la comuna durant una nit de dissabte a diumenge. 

El professor va prevenir al germà Lluís Maria de bon matí”. I el cronista descriu la petita 

revolució que es va originar. “Es feren investigacions sense treure’n l’entrellat; el germà 

Silvestre remogué cel i terra. Ni menjava, ni bevia, ni dormia. Els grans estaven preocupats. 

El G. Joan Baptista va arribar tres dies més tard. Va dir que els grans eren els ‘tossuts’ de 

l’Institut. Aquests, que no li van endevinar el pensament, triomfaven. Van ser canviats de 

lloc.” Aquest episodi pintoresc revela un pedagog d’una sensibilitat bastant pobra. En un 

altre lloc el germà Avit escriu: “El germà Silvestre fou un professor zelós durant tota la seva 

vida, però el seu mètode hauria pogut ser més pràctic, més a l’abast dels alumnes. Li 

agradava, sobretot, fer catequesi i va aconseguir que l’hi deixessin fer fins al final.” (Lettres, 

Répertoire, Rome 1987, p. 478). El germà Silvestre va morir a Saint Genis-Laval, el 16 de 

desembre de 1887, a l’edat de 68 anys, 56 dels quals en comunitat. Va ser un dels primers 

germans que va celebrar les seves noces d’or de vida religiosa.  

 

L’any 1886, amb ocasió de la introducció de la Causa de beatificació del Fundador, el germà 

Théophane, Superior General, va demanar a tots els germans que tenien records personals 

del Pare Champagnat que els hi comuniquessin i fessin una valoració sobre la Vida, escrita 

pel germà Joan Baptista l’any 1856. El Germà Silvestre fa un elogi de l’obra del germà Joan 

Baptista i compon, per la seva banda, una vida abreujada de la qual dona les seves pròpies 

fonts: els seus propis records, les seves converses amb Felip Arnaud, nebot del Fundador, 

fuster de l’Hermitage, el germà Estanislau del qual va ser ajudant durant més d’un any, el 

germà Francesc que, retirat a l’Hermitage, “ens parlava constantment del Pare 

Champagnat”; el germà Lluís Maria, “amb el qual vaig fer el noviciat i, a més a més, va ser 

el meu director a La-Côte-Saint-André uns quants anys; els comentaris que vaig sentir de les 

boques dels germans que havien viscut amb el Pare Champagnat, quaranta dels quals són 

vius a hores d’ara” (Frère Sylvestre raconte… p. 74-75).  

 

A la seva relació abreujada, el germà Silvestre revela la seva sensibilitat, tot completant la 

imatge del Fundador. Així escriu: “El posat exterior del Pare Champagnat que, en un primer 

moment inspirava respecte i una certa temença, no l’impedia de ser alegre...” (p. 17). “Quan 

pregava, ho feia amb un to respectuós, enèrgic, amb una pronunciació accentuada, que et 

penetrava... En una paraula, ell no llegia la pregària, sinó que la recitava amb foc i 

intel·ligència” (p. 19-20). “Recordo que, durant el meu noviciat, hi havia dos germans grans. 

El Pare Champagnat feia posar als seus calaixos, crec que a dos àpats, 1/5 litre de vi, malgrat 

la pobresa de la casa. També donava un litre de vi al flequer quan feia el pa” (p. 24). “Quan 

parlava de l’Església, l’anomenava sempre “la Santa Església, la nostra Mare” (p. 26). “Tenia 

tanta cura que els cants estiguessin ben cantats, que, a més de la classe de cant que es feia 

cada dia amb aquest objectiu, exigia que aquells que havien d’entonar el gradual o alguns 

càntics ho fessin en privat per tal de no molestar el cor” (p. 28). “Què és el que predicava 

més sovint? La confiança en Déu i la seva gran misericòrdia, o bé Jesucrist rebent amb els 

braços ben oberts el fill pròdig, i sobretot, la confiança en Maria; assegurava que una devoció 

constant a aquesta bona Mare és un signe cert de predestinació, fins i tot envers els més 

grans pecadors” (p. 44). 
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Ens aturem aquí amb aquests trets retinguts pel germà Silvestre per quedar-nos en el marc 

de la presentació demanada. Li diem “gràcies” per haver-los guardat en el seu esperit i en 

seu cor.  

 

 
 


