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manor de Minyons de Muntanya, que
es va estendre entrada la dècada dels
anys vint. En realitat, la història de l’es-
coltisme català és el d’un continu de
sigles i organitzacions, de fusions i di-
visions, però romanen en peus les
dues línies principals: una de confes-
sional, amb més o menys lligam amb
l’Església, i una altra de laica. 

Els Minyons van tenir des de l’i-
nici un color confessional evident,
sota la protecció del sector més ca-
talanista de l’Església catalana, amb
el cardenal Vidal i Barraquer al cap-
davant. Sempre va existir, però, una
línia scout refractària a inserir-se en
el si de l’escoltisme catòlic i que se
sentia incòmoda també amb l’orga-
nització oficial espanyola (segons
la normativa scout no hi podia ha-
ver més d’una entitat reconeguda
per a cada Estat dins del moviment
internacional). 

El moviment escolta o boy scout
ha fet cent anys. Per aquest mo-
tiu, les diverses organitzacions

de l’escoltisme català han preparat
un seguit d’actes per celebrar l’e-
femèride. En aquest centenari, és bo
recordar el sentit original que va im-
primir als escoltes el seu fundador,
Robert Baden-Powell (1857-1941). 

El terme scout significa ‘explora-
dor’ i fa referència a les patrulles que
s’avançaven a inspeccionar les files
enemigues d’un exèrcit. No en va el
fundador del moviment escolta era
militar (vegeu la peça).  

Des del moment en què Baden-Po-
well va veure l’èxit de la seva obra Guia
per explorar, i l’acceptació que havia
rebut entre els joves de la Gran Bre-
tanya, va copsar la importància que
podia tenir per a la formació completa

dels nois. La idea central de l’escol-
tisme és crear un mètode de treball
basat en el contacte dels joves amb
la natura en un clima de solidaritat i
d’igualtat. Fins i tot aspectes que po-
den sobtar o incomodar algunes per-
sones tenen una explicació molt lò-
gica. Així, l’uniforme, sens dubte una
reminiscència de la professió militar
de Baden-Powell, va ser una eina
útil per reforçar l’esperit d’igualtat en-
tre nois que procedien de diverses
classes socials. 

Un model educatiu vigent
La voluntat central del moviment es-
colta, que es va estendre ràpidament
per tot Europa, va ser ajudar a cons-
truir ciutadans lliures, generosos i
solidaris. Les trobades a l’aire lliure
era el millor espai comú i entronca-
ven amb els corrents més progres-
sistes de la pedagogia del comença-

ment del segle XX. Els joves que s’in-
tegraven en el moviment s’agrupa-
ven per grups d’edats conduïts per
guies. Els valors de fons que es pro-
movien, i que continuen sent la base
del missatge escolta, parlaven  de
compromís amb la societat, de mi-
llorar el món i de deixar un planeta
–com el mateix Baden-Powell repe-
tia en els seus missatges als scouts–
millor de com s’havien trobat. En al-

guns aspectes, els lemes que van con-
formar el discurs escolta poden defi-
nir un cert tipus de tarannà perso-
nal: tenir sentit de l’humor, acceptar
les pròpies frustracions, conscièn-
cia de la importància del cos, estar
disposat a reconèixer els propis de-
fectes, respectar l’entorn, el respec-
te vers les opinions dels altres...

Un fet essencial de l’escoltisme i
que ha contribuït a la seva per-
vivència és la importància que va do-
nar Baden-Powell a la tolerància re-
ligiosa. Els scouts poden ser catòlics,
protestants, agnòstics, ateus. Les or-
ganitzacions escoltes del món adop-
ten línies diverses i totes formen part
de l’escoltisme. 

El cas de Catalunya
En l’imaginari de l’escoltisme català
ha quedat el record de l’obra feta per
mossèn Antoni Batlle amb la seva Ger-
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1 Un agrupament de joves escoltes en una trobada a Itàlia a la fi dels anys noranta.

Camp obert La flor de lis és el logotip del moviment scout in-
ternacional. El símbol recorda la punta d’una brúi-
xola o llança, que era la insígnia que Baden-Po-
well donava als escoltes quan els volia premiar.

El símbol

Centenari de la fundació del

moviment escolta internacional }}}{{{



J. F. Pont d Fundació Ferrer i Guàrdia

Joan Francesc Pont, catedràtic de la UB i president de la Fundació Ferrer i
Guàrdia, és coautor del llibre Joves escoltes i francmaçons adults. Segons
ell, «a Catalunya s’identifica molt l’escoltisme amb l’Església i mossèn Bat-
lle, però aquest aparent bon coneixement de l’escoltisme amaga una gran
ignorància sobre el fundador, Robert Baden-Powell, i el seu pensament de
tolerància religiosa i cultural». Per a Pont, el sentit del moviment escolta
és molt clar: «L’escoltisme és una escola de ciutadania i un espai per a l’im-
puls de la llibertat de consciència. És un component basilar de la cons-
trucció d’una atmosfera democràtica, perquè veu que es tracta del camí vers
la pràctica política de la solidaritat i la construcció d’un món millor». f

A Catalunya encara hi ha una gran
ignorància sobre Baden-Powell
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La dictadura seria letal també en
aquest segment. Es van prohibir to-
tes les organitzacions scouts. El rè-
gim tenia «altres plans» per a la jo-
ventut... Es deien Frente de Juven-
tudes, OJE, Flechas, inspirades en
l’estructura del feixisme italià i del
nazisme. 

A l’escalf de l’Església, l’escoltis-
me catòlic va anar fent camí, molt
proper a una certa idea catalanista i
vist amb desconfiança per les auto-
ritats. L’escoltisme laic, però, sem-
pre ho va tenir pitjor. 

A Catalunya, actualment hi ha tres
grans organitzacions escoltes, agru-
pades al si de la Federació  Catala-
na d’Escoltisme i Guiatge (FCEG):
els Minyons Escoltes i Guies Sant
Jordi de Catalunya, de línia confes-
sional i catòlica progressista i la que
es considera majoritària en el sec-
tor, i l’Acció Escolta i els Escoltes Ca-

talans, totes dues de línia laica i pro-
gressista.

Existeixen moltes més organit-
zacions, totes elles fent una tasca
magnífica amb els joves, però aques-
tes són les més rellevants. La varie-
tat d’organitzacions scouts no es con-
tradiu, sinó que més aviat corrobo-
ra el component plural i democràtic
de l’esperit fundador.

Acció Escolta 
En el context del centenari ha apa-
regut una obra que pot sorprendre
els qui tenen una concepció de l’es-
coltisme només vinculada a movi-
ments eclesials. Es tracta del llibre
Joves escoltes i francmaçons adults,
de Fabià Mohedano i Joan Francesc
Pont (editat per Clavell Cultura i la
Fundació Ferrer i Guàrdia). 

En el sector laic de l’escoltisme, hi
ha l’Acció Escolta. Fabià Mohedano

n’ha estat president. Du vint-i-cinc
anys en el moviment scout. Segons
ell, en la tradició laica de l’escoltisme
cal esmentar «experiències associa-
tives en períodes importants de la
història del nostre país, que amb més
o menys èxit han representat o re-
presenten les idees de les que parlem
en el llibre en primer lloc: els Joves-
tels de Catalunya, l’any 1912, com a
precursors d’un escoltisme genuïna-

ment català i laic. Més tard, valdria la
pena constatar el paper dels Boy
Scouts de Catalunya, com a propos-
ta d’escoltisme republicà reconegu-
da pel mateix president Companys, i
en l’actualitat cal remarcar l’espai que
està construint des del 2002 l’Acció
Escolta de Catalunya, com a propos-
ta educativa i associativa escolta del
Moviment Laic i Progressista, com a
ampli ventall d’iniciatives en favor de
la llibertat de les persones». 

Mohedano explica que l’Acció Es-
colta «cohabita amb Esplais Cata-
lans, la branca d’esplais. Treballen
plegats sota un ideari en comú on
els principals valors de la seva edu-
cació és treballar per la llibertat de
l’individu i la seva felicitat». 

Un ideal francmaçó?
Joan Francesc Pont, un dels dos au-
tors, és un dels teòrics més bri-

llants sobre la laïcitat. Acadèmic pres-
tigiós, és catedràtic de la Universitat
de Barcelona. En el llibre, segons ens
explica, «hem tractat de superar les
discussions superficials sobre si Ba-
den-Powell fou o no francmaçó, so-
bre si aquest o aquell símbol són co-
muns a l’escoltisme i a la franc-
maçoneria per analitzar el comú
tronc filosòfic de les dues institu-
cions que neix de les Constitucions
d’Anderson [les lleis fundadores de
la francmaçoneria universal enun-
ciades al principi del segle XVIII] i
del combat per la llibertat de la cièn-
cia d’Isaac Newton. Baden-Powell
beu en les fonts de John Locke i de
Voltaire per construir una doctrina
d’amor a la natura i d’aprenentatge
de l’experiència i de l’acció, que fa
lliures els éssers humans, lliures per
ser ells mateixos i lliures de l’adoc-
trinament dogmàtic clerical». f

A Catalunya es

manté una doble

versió del món

‘scout’: la laica 

i la confessional 

1 Baden-Powell, creador d’un vast moviment internacional. 1 Pedra que recorda la trobada fundadora a Brownsea.

28 milions de persones formen l’univers scouta tot el
món. Uns 300 milions ho han estat des dels seus inicis.
L’escoltisme és present en més de cent països. Només
sota dictadures sol tenir problemes. 

No apte 
per a dictadures

El Frente de Juventudes i l’OJE van ser la rèplica fei-
xista al moviment scout durant els anys del fran-
quisme. Jerarquia i caspa inoculades a joves inde-
fensos cantant el «Cara al sol».∫

1 Un campament de l’Acció Escolta, entitat ‘scout’ laica a Catalunya. 

Un aventurer amb
ganes de construir

Baden-Powell d La batalla de Mafeking

És difícil entendre l’escoltisme
sense la personalitat de Ba-
den-Powell, el seu creador. Fill

d’un clergue que era professor a Ox-
ford, nascut en una família de Lon-
dres, Baden-Powell es va fer escol-
ta sense adonar-se’n. Si la seva fa-
mília no s’hagués traslladat al camp,
potser el seu camí hauria estat di-
ferent. El noi estava més per per-
dre’s pel bosc proper a l’escola que
per seguir les classes. Gaudia caçant
conills i fent amagatalls. 

Quan va tenir l’oportunitat d’en-
trar a l’Exèrcit, no la va desaprofi-
tar. Va ingressar en el cos dels hús-
sars i fou destinat a l’Índia, als Bal-
cans, a l’Àfrica del Sud. En aquest
darrer país va intervenir com a ofi-

cial en la Guerra dels Bòers. Desti-
nat a la defensa de la ciutat de Ma-
feking, va recórrer als nois perquè
col·laboressin en tasques de co-
municació i salvament.  

A l’Índia, havia escrit Aids to scou-
ting (‘Guia per explorar’), on expli-
cava els seus mètodes d’exploració
per la natura en grup. Quan, des-
prés d’haver destacat en la defensa
de Mafeking i de ser ascendit, va
tornar a la Gran Bretanya, va que-
dar astorat del fet que el seu llibre
s’havia convertit en un best-sellerem-
prat a les escoles. El 1907, va orga-
nitzar a l’illa de Brownsea, al canal
de la Mànega, la primera trobada
amb nois en plena natura. Naixia
el Moviment Scout. f




