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Aquesta aportació que se m’ha demanat, “Vincle entre l’espiritualitat i el Mètode”, la divideixo en tres apartats:  

1. Què pensa Baden-Powell del tema que m’ha estat proposat: la relació entre el mètode escolta  
i la religió-espiritualitat.                                                                                                                                                  

2. Com concreten els documents actuals de l’Oficina Mundial del Moviment Escolta la relació entre 
l’espiritualitat-religió i l’escoltisme: citaré informacions de tres arxius.                                                                            

3. Algunes consideracions personals sobre el tema pensant en la nostra associació.

El 2 de juliol de 1926 Baden-Powell va fer una conferència en l’assemblea conjunta dels comissionats 
de caps dels dos moviments d’escoltisme i guiatge a Anglaterra, a High Lane. En aquesta conferència 
dedicada a l’escoltisme i la religió, ell parteix d’una pregunta que li van fer en aquests termes: “En el seu 
primer llibre, Escoltisme per a nois, publicat el 1908, destaca que de les quasi 400 pàgines que té només 
en n’hi ha dues i mitja que parlen de la religió. On entra la religió en l’escoltisme?” Al que ell va respondre: 
“La religió no entra enlloc, és allà. És el factor fonamental, es troba en les arrels de l’escoltisme i el 
guiatge. Llegeixin el llibre Escoltisme per a nois i veuran que la religió hi surt espontàniament”1. 

Aquesta afirmació, cabdal per entendre el tema proposat, ens fa mirar aquest llibre, Escoltisme per a 
nois  —anomenat la ‘bíblia de l’escoltisme’2—, i veure què proposa. En els 25 capítols en què es divideix 
el llibre —anomenats bivacs o rondalles de foc de camp— presenta: “Què són els escoltes, què fan, 
com esdevenir escolta i les patrulles escoltes”. I després proposa: “Vida a l’aire lliure, senyals i ordres, 
pionerisme, acampada, cuina de campament, rastrejament, viure sense deixar-se veure, els animals, les 
plantes...”, i fins i tot, “ajuts als altres, cavallerositat envers els altres...”

Però per què deia això Baden-Powell? Escoltisme per a nois és un llibre que proposa unes aventures, un joc: 
el joc escolta. L’Antoni Tort, de la Universitat de Vic, el descriu —fins i tot— com un “llibre d’autoajuda”3. 

Baden-Powell no concep la dimensió religiosa-espiritual com un “afegit suplementari” a l’escoltisme, 
és a dir, no com un component més que s’ha d’unir als altres. La religió i l’espiritualitat en l’escoltisme 
formen un tot amb la metodologia escolta. No es tracta d’una interrupció del ritme natural de les activitats 
escoltes, sinó d’una unió que constitueix una dimensió normal dins de la qual es viuen les activitats. Això 
comporta, no una nova religió, sinó una manera escolta de presentar la religió, en què es posa la religió  
en la base de la vida, com va dir BP el gener de 1912.

 

 

IntroduccIó

IntroduccIó pedagògIca-relIgIosa en l’escoltIsme Ideat per 
Baden-powell

1 BADEN-POWELL, “Comunicación del Jefe Scout a la Conferencia de Comisionados de ambos movimentos en High Lane, 2 de julio de 1926”, a GUERRA, Guido, 
B.P.: la religión en el escultismo, Buenos Aires: ed. Claretiana, 1978, 11

2 Cfr. CHOLVY, Gérard, « Le Scoutisme dans l’historie religieuse de France”, Le Scoutisme, Paris: ed. Cerf,  1994, 22

3 Cfr. TORT, Antoni, “Baden-Powell i el naixement de l’escoltisme”, a Escoltisme per a nois, Biblioteca de la Universitat de Vic: Ed. Eumo,  2007
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Alguns exemples extrets d’altres escrits de BP per comprendre aquesta manera nova de viure 
l’espiritualitat i la religió a partir de la metodologia escolta: 

•	 l’escoltisme no és res més que aplicar el cristianisme (BP: Scouting and Christianity, 1917). 
BP posa molt d’accent en l’acció i poc en el discurs: “La religió és saber qui és i què és Déu, i fer 
quelcom per als altres” (Roverisme cap a l’éxit). Fer projectes actius. La frase emblemàtica del 
seu darrer missatge, “deixar el món millor de com l’hem trobat”, es correspon amb la de “jugant 
el joc escolta es construeix el regne de Déu” (L’escola de la vida, 273). És la manera d’intervenir 
en el món, pel servei i la B.O. Tot això li fa dir: “Sigues jugador de l’equip de Déu” (Roverisme cap 
l’èxit, 226)  i “és més important fer el bé que ser bo” (Escoltisme per a nois, 327).

•	 l’estudi i la vida de la naturalesa és el mètode més comprensible i ràpid, com una porta oberta 
a l’espiritualitat i la religió (Paper read at the York Conference, revista Jamboree, juliol 1928). BP diu, 
d’entrada, que “l’estudi i la vida de la naturalesa són el verdader objectiu de l’escoltisme i la clau del 
seu èxit” (Guia del cap d’unitat, 70). BP parla de la “religió del bosc”, com una mística comprensió de 
Déu en què relaciona la religió i l’espiritualitat: “Déu ens ha donat el llibre de la naturalesa per veure, 
llegir i estudiar les seves meravelles i belleses. La natura es un camí cap a la religió” (Roverisme cap 
l’èxit, 199). Hi ha moltes altres frases de BP que repeteixen aquesta idea.

•	 la unitat entre la vida tècnica i espiritual, que formen un tot. Donar al mètode una força educativa 
amb un sentit espiritual que el completarà i el depassarà sense modificar-lo. No cal posar Déu en les 
activitats, sinó descobrir-lo quan les vivències són verdaderament escoltes: “Les activitats escoltes 
són el mitjà per fer néixer en el noi els elements de la fe religiosa” (Guia pel cap d’unitat, 38).

BIBLIOGRAFIA:        
CICG, Buvez le Bon air de Dieu. Textes de B.-P. sur la formation religieuse, (Centre de Documentation de 
l’AGESCI), 2006. CISC, La Mission du Chrétien et l’Éducation Scout. Documents de la première recontre 
oecuménique, (Cahier 8), Roma 2010.

http://www.cics.org/?wpfb_dl=22
http://www.cics.org/?wpfb_dl=22
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 Idees que recullen tres documents actuals  
de l’ofIcIna mundIaldel moVIment escolta soBre 
“mètode I espIrItualItat”

2.1. ÀmBIts de creIXement personal segons el rap

El document de Renovació i actualització del programa (RAP), en els àmbits de creixement personal (físic, 
intel·lectual, afectiu, social, espiritual i de caràcter), exposa la definició de ‘desenvolupament espiritual’: 
“Saber admirar les meravelles de la natura i de la vida i saber-hi veure una realitat espiritual, jugar un paper 
actiu en el si de la comunitat, cooperar amb els altres per millorar les condicions de vida (...) Reconèixer 
quin és el sentit de l’experiència viscuda, verbalitzar-lo i celebrar-lo. Explorar el llegat espiritual de la 
comunitat, aprofundir-hi. Extreure’n conclusions per a la vida personal” (p. 37).

2.2. el mètode escolta tÉ molta forÇa pel desenVolupament espIrItual, segons  
       “moVIment escolta I desenVolupament espIrItual”

Ho recorda el document de l’OMMS sobre el “Moviment escolta i desenvolupament espiritual”: “El 
mètode escolta té una gran força pel desenvolupament espiritual” (p. 2).

Ara bé, “el moviment escolta té una manera pròpia d’introduir i desenvolupar la dimensió espiritual entre 
els joves” (p. 7).

Ja deixa clar des d’un inici que “l’educació espiritual-religiosa no es pot concebre com una activitat 
separada, tancada en una caixeta, sinó al contrari, com quelcom que va junt amb la teoria i la pràctica, 
amb els altres components de l’experiència escolta total: aquesta observació és essencial a l’hora de 
dissenyar i desenvolupar programes escoltes” (p. 36).  (...) “El desenvolupament espiritual —com els 
altres— és vist en una perspectiva dinàmica” (p. 41).

Un cop dit tot això, el document de l’OMMS respon la pregunta:

“Els ‘deures envers Déu’ no es compleixen en l’escoltisme afegint algunes activitats religioses en les 
activitats escoltes ni afegint elements externs a l’escoltisme, sinó extraient de tots els elements que hi ha 
dintre el programa escolta i proposant activitats que incloguin una dimensió espiritual” (p. 42).

quina és la força del mètode escolta per promoure i enriquir la dimensió espiritual en els joves?  
quins son els seus principals elements constitutius?



..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Proposa quatre elements del mètode escolta i la funció del cap educador:

1. sistema de patrulles: “Pel sistema de patrulles els joves juguen un paper actiu en petit grup, 
comparteixen responsabilitats, estableixen relacions constructives i aprenen a viure d’acord a un 
sistema democràtic. Aprenen a ser tolerants i creixen amb això espiritualment” (p. 44) .

2. el contacte amb la natura: “La naturalesa és, en alguns casos, un pas cap a la religió” (BP, p. 32).  
“És un lloc on es pot trobar Déu” (p. 44).  “No és difícil pensar en diferents activitats que ajudin els 
joves a explorar i meravellar-se de la naturalesa, i a protegir la vida natural” (p. 44). El RAP també 
recorda: “Viure en la natura és ja ‘per se’ una font per a descobrir les meravelles de la vida i de la 
creació. Permet que el jove descobreixi el seu lloc com a persona dins de l’univers i que tingui accés 
a una dimensió espiritual” (p. 95).

3. la dimensió del treball com a servei: el document recorda que la BO ja hi és des de l’inici del 
Moviment (la Llei i la Promesa ho constaten). “Les activitats de servei als avis, als joves sense feina, 
als marginats...creen una societat més preocupada per la persona. No ajuda això també al desenvo-
lupament espiritual?” (p. 45).

4. les celebracions i els moments espirituals: “Silenci, meditació, adoració, no han d’estar separats 
de les altres activitats, sinó plenament integrats dintre d’elles. Ajudar els joves a pensar sobre els 
fets viscuts, comprendre el seu valor, veure’ls en el seu conjunt i cercar un significat” (p. 45).  “Posa 
alguns elements per les celebracions com dibuixos, cançons, representacions, poemes... i sobretot 
pregàries que vinguin del cor, de l’interior” —seguint la idea de BP— (Guia del cap d’unitat, 101).

el rol del cap. Li recorda que “no hi ha verdader moviment escolta sense desenvolupament espiritual” 
(p. 45) i que “no es tracta de donar instrucció religiosa, sinó d’utilitzar les experiències ofertes pel movi-
ment ‘scout’” (p. 46). “La dimensió espiritual penetra transversalment el programa escolta i les seves acti-
vitats, en les seves diferents seccions escoltes (...) i per tant no s’ha de deixar a mans de ‘l’expert’ religiós 
(capellà, imam, guru...), sinó que és una responsabilitat del cap.”
   
Acaba amb dues afirmacions molt boniques: “No hem d’esperar que els escoltes siguin uns perfectes 
creients devots de la fe a què pertanyen, sinó que acceptin que faran el millor possible per entendre-la i 
desenvolupar-la, personalment i com a membres d’una comunitat religiosa” (p. 46).  I que “una verdadera 
activitat escolta, com una verdadera activitat religiosa, hauria d’unir i no dividir, reforçar la tolerància, el res-
pecte i la comprensió de la fe dels altres” (p. 46).

2.3. ser eXplorador de l’InVIsIBle, segons “les lÍnIes dIrectrIus per al  
       desenVolupament espIrItual I relIgIós” (2011)

En el tercer capítol, que porta el títol suggeridor de “El mètode escolta i el desenvolupament espiritual 
– explorar l’invisible”, dóna més idees (p. 17-22).
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1. la idea d’explorar és escolta: “Si l’hagués utilitzat BP, potser hauria inclòs la història d’Abraham o 
de Buda” (p. 18).
 “Explorar demana un compromís significatiu: ningú ho pot fer per mi. Potser és el que distingeix  
 el treball espiritual de l’escoltisme d’un adoctrinament religiós. 
L’explorador canvia a mesura que camina (...) ara bé, és necessari un requisit: permetre la 
possibilitat de canvi” (p. 18).

2. explorar demana una formació: “Els exploradors de l’invisible han de ser capaços de 
desenvolupar una amistat amb ells mateixos i amb els altres, amb la naturalesa i amb Déu o una 
realitat espiritual” (p. 19).

3. explorar demana tenir mapes i guies: “Necessitem textos espirituals i sagrats, com mapes 
i guies, també experiències sobre la vida i les experiències viscudes per aquells que han 
explorat l’invisible de la  manera més significativa. (...) Algunes tradicions religioses parlen 
d’‘aliment per al viatge’, i pot ser útil considerar certes pràctiques religioses, rituals, símbols...
com equipament per a l’exploració” (p. 19).

4. explorar demana preparació i planificació: “Els escoltes es formen mitjançant la trobada amb 
l’invisible” (p. 20).

5. l’exploració pot ser un projecte de tota una vida: “L’adult que deixa l’escoltisme continuarà creixent 
i canviant al llarg de tota la seva vida i molts reptes de la seva vida tindran un caire espiritual” (p. 20).

6. el paper i la formació dels caps: “Han de tenir els coneixements bàsics i necessaris del tema 
i un model per entendre el desenvolupament espiritual en el context escolta” (p. 20).

7. caixa d’eines per al cap responsable d’explorar l’invisible: “Utilitzar experiències reals (educar 
per a l’acció), estimular la capacitat d’observació...” (p. 21-22).

BIBLIOGRAFIA:                                                                                                                                                                    
WOSM, Renovació i actualització del programa (RAP),  Ginebra 2000. WOSM, El moviment escolta i el 
desenvolupament espiritual, Ginebra 2001. WOSM, Líneas directrices para el desarrollo espiritual y religioso, 
Ginebra 2011.

http://scout.org/node/5340
http://scout.org/node/5340
http://scout.org/node/6433
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3. algunes refleXIons a partIr d’aquests documents 
soBre el treBall de l’espIrItual a meg

1. els documents de la wosm: l’espiritualitat en l’escoltisme ha de venir de la metodologia escolta. 

•	  Hem tingut ben present aquest principi en el nostre treball de l’espiritualitat aquests anys?
•	  Sense un treball amb la taula pedagògica, que és l’espai on es cou i es treballa el Mètode, el 

nostre treball espiritual serà “un objecte estrany” dintre el cos del nostre escoltisme.

2. la força educativa que té el mètode escolta.

 Abans d’oferir pistes espirituals, materials, dinàmiques...hauríem de conèixer quina espiritualitat es  
 desprèn del Mètode. 
   
 Tot i que abans cal saber:

•	  On som pel que fa al treball del petit grup, de fer projectes útils i de fer servei?
•	  Quina vivència i relació tenim amb la naturalesa a MEG? Fer muntanya, raids, rutes, camps de  

treball...? 
•	  Com treballem la simbologia i els espais de celebració d’aturada? Promeses, festes del pas,  

comiats a Truc...?

3. la clau és en la formació dels caps com a responsables primers de l’animació espiritual a 
partir de la metodologia escolta.

•	  Quines eines donem als formadors de caps en les formacions que segueixin aquesta línia?
•	  I als consiliaris i animadors de l’espiritualitat per acompanyar aquest treball de l’espiritualitat que 

prové del mètode escolta?


