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Entot servir i estimar
RAIMONALGUERÓFORTUNY (19312017)

Jesuïta

En Raimon va néixer a
Barcelona el dia de la
Mercèdel 1931 i va estu
diar als jesuïtes de Sant

Ignasi, a Sarrià. Ingressà a la
Companyia de Jesús, tot fent el
noviciat al monestir de Verola, a
l’Aragó. Entre els estudis de Filo
sofia iTeologia era tradicional, en
la formació dels jesuïtes, de fer
unes pràctiques en una institució
delaCompanyiadeJesús.EnRai
mon va ser destinat a un dels
col∙legis dels jesuïtes més antics
d’Espanya, fundat el 1561: l’escola
deNostra Senyora deMontesión,
aPalma.
Un cop acabats els estudis de

Teologia va tornar a Barcelona,
on va ser destinat al col∙legi dels
jesuïtes del carrer de Casp en la
dècadadelsanys60.Vaparticipar
en els canvis que, com a conse
qüència del Concili Vaticà, es van
produir en moltes institucions
educatives de l’Església i, en con
cret, a la seva escola dels jesuïtes
deCasp.
Han estat més de cinquanta

anysaCasp; totaunavida.EnRai
mon ha deixat empremta a dife
rents generacions d’antics alum
nes. Ha estat, fins al darrer mo
ment, consiliari de l’Associació
d’Antics Alumnes de Casp. Ha
acompanyat moltes famílies, ba
tejant els més petits, casant mol

tesparelles iguiant lavidademol
tes persones en els moments més
alegres i també en els esdeveni
mentsmés colpidors.
Jo he estat alumne, pare de fa

mília, cap d’estudis i director ge
neraldelcol∙legideCasp.Entotes
aquestesetapeshefruïtdelacom
panyia d’en Raimon, de les seves
orientacions, dels seus consells i,
sobretot, del seu suport i de la se
va estimació. En Raimon sempre
ha estat al costat i ha ajudat en tot
elquehacalguta totselsdirectors
de Casp, i, especialment, als que
no érem jesuïtes, des de l’estimat
AlfonsBanda fins al dia d’avui.
El Raimon ha estat un home

que no captivava pel seus discur
sos ni per la seves interpretacions
teològiques: captivava pel seu
exemple, per la seva manera de
viure, per la seva manera de rela
cionarse, per saber estar a prop
sense envair, per la seva manera
d’estimar. És la persona que he
conegut que millor encarnava
el lema ignasià de “en tot servir i
estimar”.
La seva manera d’explicar

l’Evangeli als joves i als adults ha
estat sempre amb la seva vida,
ambelsvalorsquetraspuava,amb
la seva total disponibilitat. No se
m’acut cap altramillormanerade
ferho.
Al llargde la sevavidavagaudir

i va fer gaudir molts alumnes
d’una de les seves passions: la
muntanya. Centenars d’excursi
onsdecapde setmana idurant els
estius amb grups d’alumnes per
pujar als cims més importants de
Catalunya, el seupaís, el qual esti
mava profundament. La seva tas
ca educativa ha estat d’altura, la
muntanya ha estat un dels vehi
cles més utilitzats per en Raimon
enlaseva llargatrajectòriaeduca
tiva. Quantes fotografies (una al
trade les sevespassions)degrups
d’alumnes coronant un cim!
Quan va saber que la mort

s’acostava, va tancar els ulls i la va
acceptar. La seva mort ha estat
tranquil∙la, plena de serenitat i
d’amor, com la seva vida. Diuen
quedeiaalsqui el visitaven: “Esti
meumolt Jesús”. Aquest ha estat
el seuúltimmissatge.
AenRaimonel trobaremmolta

faltar els actuals i els antics alum
nes, els professors i el personal de
gestió,elsparesimaresdefamília,
perquè ha fet de Casp una escola
diferent. Si Casp és el que és per a
molts dels que hem passat per
aquesta institució, sens dubte, és
gràcies a en Raimon. Ha marcat,
amb la seva vida, una llarga època
de la història d’aquesta escola.
A reveure, Raimon!
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