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Nota dedicatòria

Amb la publicació d’aquest llibre arriba un fi nal d’etapa per a la revista Qua-
derns de Pastoral i per al Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes 
(CEP). Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han aprovat «la 
creació de la Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol integrada 
a la Facultat de Teologia de Catalunya i que serà continuadora de l’excel·lent 
treball portat a terme pel Centre d’Estudis Pastorals durant més de quaranta 
anys. La nova Càtedra tindrà cura de l’edició de la revista Quaderns de Pastoral»  
(Tarragona, comunicat reunió 218 de la CET, 5 i 6 de maig de 2016).

Aquest llibre que teniu a les mans és una excel·lent panoràmica de la història 
de Quaderns i a la vegada un repàs a la història recent de la pastoral a Catalu-
nya refl ectida en les pàgines de la revista. Altres estudis vindran, que recullin 
també, més enllà de la revista, la tasca de refl exió, formació i divulgació que, 
en el camp de la pastoral, ha fet el CEP al llarg dels seus quaranta-vuit anys 
d’existència (1968-2016). 

Ara a febrer de 2017, quan ja s’ha fet el traspàs i el trasllat efectiu del CEP i 
Quaderns de Pastoral a la Facultat de Teologia, oferim aquest llibre amb una 
DEDICATÒRIA agraïda:

A Mn. Joan Batlles Alerm, que enguany arriba als cent anys de vida, 
fundador del CEP i promotor de Quaderns de Pastoral, i en record d’altres 
preveres de Catalunya que van promoure aquestes iniciatives; en nom de 
tots ells esmentem només † Mn. Josep Junyent, de Vic, † Mn. Joan Car-
rera, després bisbe auxiliar de Barcelona, † Mn. Josep M. Totosaus, † Mn. 
Josep Torrella, ambdós de Barcelona, el senyor † Marcel Galobart, curós 
impressor i tants altres que foren ànima de la Revista i del Centre. 
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Agraïment també als subscriptors i lectors de Quaderns i als professors i 
alumnes del CEP, als equips responsables, als laics i laiques, religiosos, 
preveres i bisbes que, fidels a l’evangeli, treballaren per la renovació de 
l’Església a Catalunya seguint les inspiracions del Concili Vaticà II (1962-
1965) i del Concili Provincial Tarraconense (1995). 
A tots ells, en homenatge i agraïment oferim aquesta història.

P. Antoni M. Serramona,  
Mn. Josep M. Domingo 

secretari i director del Centre d’Estudis Pastorals

NOTA DEDICATÒRIA
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Introducció

Al número 142-143 de Quaderns de Pastoral, de juliol de 1994, i sota el títol 
de 25 anys al servei de la fe del nostre poble, el qui era aleshores president del 
Consell de direcció del Centre d’Estudis Pastorals (CEP), l’arquebisbe de Tar-
ragona, Mons. Ramon Torrella (†1997), explicava d’aquesta manera el perquè 
del naixement d’aquesta revista:

Es va sentir la necessitat de publicar una revista de pastoral per donar a conèixer 
i per aglutinar tota l’experiència dels Moviments d’Acció Catòlica i l’intens treball 
de consiliaris i dirigents. un dels pioners d’aquesta iniciativa va ser Mn. Batlles 
que, durant el període en què fou el consiliari diocesà de l’Acció Catòlica de Joves, 
impulsà i coordinà els moviments especialitzats.

La revista «quaderns de Pastoral» va tenir com a orientació fonamental la fi delitat 
al realisme de la vida i al realisme de la fe. Per això, s’alimentava de les experièn-
cies viscudes i de la refl exió doctrinal; i no hi mancaven tampoc les cròniques de 
la vida pastoral de les diòcesis catalanes.

En el moment d’escriure aquest llibre, la publicació ha complert ja 46 anys 
d’existència, i és una bona ocasió per fer un exhaustiu balanç del que ha 
estat i ha signifi cat Quaderns de Pastoral en la tasca pastoral de l’Església 
sobretot a Catalunya; i reparar alhora una manca de reconeixement i acollida 
de la publicació, com ja detectava el bisbe Joan Carrera (†2008) amb ocasió 
dels 25 anys de la revista (any 1994), ell que havia estat una de les persones 
més decisives en la seva creació.

Mn. Manel Simó, que fou redactor en cap de la publicació durant gairebé 
cinc anys (de març de 1994 a febrer de 2001) ha fet un notable esforç per 
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sintetitzar i analitzar els 241 números que ha assolit Quaderns de Pastoral 
en el moment de tancar aquest estudi (juliol de 2016), llegint-los un per un, 
i deixant per a la història de les publicacions religioses de casa nostra una 
recopilació completa i detallada del seu contingut, situant alhora la publi-
cació en els esdeveniments sociopolítics, culturals, i sobretot religiosos, que 
s’anaren produint a Espanya i a Catalunya entre els anys 1969 i 2016.

Mn. Manel, prevere i periodista, ja havia fet una anàlisi dels primers 25 anys 
de Quaderns al número 142-143, de juliol de 1994. Aleshores va qualificar la 
publicació com a publicació de pastoral, catalana, interdiocesana i crítica. Ara 
i aquí es complementa aquell estudi de la publicació.

D’altra part, resulta imprescindible conèixer i tenir en compte, any per any, 
quin era l’entorn que envoltava l’aparició d’una revista que sense grans pre-
tensions –ni tampoc amb massa competència periodística professional, so-
bretot en les primeres etapes– oferia el gran mèrit d’expressar-se i manifes-
tar-se en uns moments especialment difícils, com van ser, per exemple, els 
anys 1969 a 1975, quan Espanya i Catalunya es debatien entre l’aplicació del 
Concili Vaticà II i l’agonia d’un nacionalcatolicisme, propi de la dictadura 
política.

Aquest estudi, a més a més, vol ser una eina pràctica, perquè avui els preve-
res i els laics i laiques amb inquietuds pastorals beuen sovint de fonts avala-
des només per la seva aparició en el temps, o per l’autoria de signatures amb 
més o menys prestigi, alhora que és habitual menystenir o desconèixer altres 
continguts de reflexió que s’han anat acumulant a publicacions com Quaderns 
de Pastoral i altres similars, amb l’afegit, com no és el cas que ens ocupa, de 
no poder llegir-les en la nostra llengua catalana.

Les pàgines publicades fins avui a Quaderns formen un dens volum de milers 
de planes que constitueixen, sense cap mena de dubte, una riquíssima histò-
ria de l’acció i el pensament pastoral als Països Catalans.

Metodològicament, aquest estudi sobre Quaderns es podria estructurar de 
diferents maneres. Atès, però, que la publicació ha estat dirigida, al llarg 
d’aquests 46 anys, per quatre directors diferents, cadascú amb els seus cor-
responents equips de redacció i col·laboradors, s’ha escollit la divisió per 
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etapes de direcció, i es distingeixen, per tant, quatre etapes diferents, encara 
que complementàries: 

 − del número 1 al 45, sota la direcció de Mn. Josep Junyent (†1993) (1969-
1976);

 − del número 46 al 139, dirigida la publicació per Mn. Josep M. Totosaus 
(†2014) (1977-1993);

 − del número 140 al 198, amb Mn. Francesc Pardo (avui bisbe de Girona) com 
a director (1994-2006);

 − i del número 199 al 241, la darrera etapa, dirigida per Mn. Josep M. Do-
mingo (2006-2015);

 − un capítol previ mostra els antecedents que configuren i emmarquen l’apa-
rició de la revista (1962-1969), en el context sociopolític i eclesial, i en el 
marc de les publicacions religioses del moment de la seva aparició.

Dos annexos finals mostren quins va ser els dos temes més destacats de cada 
exemplar, així com la llista del col·laboradors que més articles han publicat 
fins ara (partint del criteri d’un mínim de sis col·laboracions).
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