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Del dissabte 18 al dilluns 20 de maig de 2013

«Celebrem la fe amb 
el nou Papa»

Antoni M. 
Claret Raventós 
i Espona 
Santiago Thió de Pol, sj
Jesuïta de la comunitat de Jesuïtes Beat Pere Favre 
de Girona

El 26 d’abril de l’any 1934 neix a Barcelona al 
si de la família Raventós Espona un nen que és 
batejat amb el nom d’Antoni Maria Claret. Dos 
mesos abans, el papa Pius XI havia beatificat el 
Pare Claret. No ha de sorprendre aquesta elecció 
onomàstica singular i pionera: Antoni M. Claret, 
sent seminarista, havia estat hostatjat i protegit 
per la família materna de l’Anton Raventós. 

L’Anton fou alumne del col·legi Sant Ignasi de 
Sarrià i entrà a la Companyia de Jesús l’any 1952. 
Estudia humanitats a Raïmat, a la finca que la seva 
tia havia donat a la Companyia de Jesús i que 
es dedicà a la formació de jesuïtes. Acabats els 
estudis de filosofia a Sant Cugat, marxa a Roma 
a estudiar sociologia i teologia. L’estada a Roma, 
de 1962 a 1967, coincideix amb esdeveniments 
cabdals per a l’Església i la Companyia de Jesús: 
el Concili Vaticà II, el nomenament del papa Pau 
VI i el del superior general dels Jesuïtes, Pedro 
Arrupe. 

De nou a Catalunya, el destí a la parròquia de la 
Mare de Déu de Bellvitge, a la barriada migratòria 
de l’Hospitalet, l’any 1969, desperta la inquietud 
que marca definitivament la seva vida: els joves en 
risc d’exclusió, víctimes del fracàs escolar i l’atur. 
Hi donà la solució de l’ou d’en Colom: aprendre 
a treballar, treballant. 

Aprofitant la casa de colònies que la parròquia 
tenia a prop de Girona —Can Bellvitge— es creà 
una escola que ben aviat es convertiria en la 
Fundació Oscobe. A banda d’oferir formació als 
joves, es creen empreses de reinserció per inici-
ar-se al món del treball: un restaurant, una casa 
de colònies, un servei de jardineria... L’entitat 
compta amb un centre residencial i pisos assistits. 
Els dos secrets de la institució: la dignificació pel 
treball i un ambient familiar. Valgui el testimoni 
d’una mare: «La meva filla va fer formació d’Hos-
taleria a Oscobe, i després va  treballar un temps 
al restaurant Ocells Perduts. És el lloc del qual 
tant jo com ella guardem millor record. La meva 
filla va rebre un tracte exquisit per part tant de 
la direcció com dels monitors/educadors, i hi va 
aprendre molt. A part d’això, en un moment pun-
tual, vaig conèixer una noia jove marroquina que 
havia fugit del seu company que la maltractava, 
i vaig acudir a demanar ajut a l’Anton, que la va 
acollir uns dies a la casa de colònies i després la 
va ajudar a regularitzar els seus papers perquè 
pogués treballar de forma legal…»

En els darrers trenta anys, el P. Raventós ha 
estat dedicat gairebé exclusivament a Oscobe. 
President des dels inicis, fa pocs anys passà a 
ser-ne president honorífic. L’acompanyament 
dels nois i la recerca de vies per a la seva inserció 
l’ha portat arreu, sempre amb la complicitat de 
l’equip de monitors professionals de la Fundació i, 
particularment, a la tasca educadora de Josefina 
Vignau, religiosa del Sagrat Cor.

 En aquests darrers temps, la crisi esperonava 
la seva creativitat i sovint expressava a la comu-
nitat idees i propostes. Ens va deixar el dia 14 de 
febrer. Sense soroll. Amb la senzillesa i disponibi-
litat de sempre. Si podia, qualsevol cosa que se li 
demanés la complia, sense escarafalls. Ha deixat 
una manera de fer ben precisa en l’educació dels 
joves. L’equip d’Oscobe ho expressava així: «... i 
tots plegats seguirem lluitant, per continuar la 
tasca que tu vas començar “Aprendre a treballar, 
treballant”.»
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