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Quaderns de Pastoral: un llibre i un web
Mn. Manel Simó presenta un llibre sobre els quaranta vuit anys d’història de la
revista religiosa
26 Maig, 2017 - ANDREA PUJOL

Quaderns de Pastoral (1969-2016), una revista al servei de la fe d’un poble, és el nou estudi
de Mn. Manel Simó sobre la coneguda revista Quaderns de Pastoral. Es tracta del llibre
publicat pel Centre de Pastoral Litúrgica (CPL), amb un títol que aporta una excel·lent
panoràmica de la història de Quaderns i a la vegada un repàs a la història recent de la
pastoral a Catalunya reﬂectida en les pàgines de la revista.
Un recorregut a través dels protagonistes de la revista
Una presentació introduïda pel president del CPL, Jaume Fontbona que ha donat pas al
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secretari del Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes (CEP), Mn. Antoni
Serramona. Aquest ha assegurat que “la utilitat del llibre ajuda a repassar la vida eclesial i
ens precedeix la temàtica, els autors i l’estil de posar la intensitat de les ocupacions i
preocupacions d’entitats, parròquies, moviments i dels seus agents pastorals”.
També ha intervingut la cap de redacció de Quaderns de Pastoral, Annabel Carbonell, qui ha
fet un petit repàs “de les diferents etapes de la revista, tant d’elaboració com dels equips
que l’han formada”, a més a més, ha agraït a tots els que han format part del projecte.
L’autor del llibre, Manel Simó ha volgut fer esmena que “l’acció Pastoral es fa amb el cap i
amb el cor i s’ha de fer dia a dia. La Pastoral es fa des del realisme de la fe i des del realisme
de la vida”.
Finalment, el director del Centre d’Estudis Pastorals, Josep M. Domingo ha assenyalant que
“Quaderns és un lloc ple de noms entranyables i és a través d’aquests noms, de les persones
concretes, de la seva aportació; que s’ha fet aquest teixit del dia a dia de la vida eclesial,
pastoral i social”.
Un estudi de llarga durada
Una història de 48 anys, de moltes etapes diferents que els ponents han assenyalat durant
l’acte fent un recorregut per les c愀 摓 etapes que ha viscut la publicació des dels antecedents
el 1969 esmentant el context dur que va viure el naixement de la revista ﬁns a l’última el
2016 en plena actualitat. Un projecte que va sorgir quan Mn. Simó va fer la ressenya d’un
llibre que explicava la història de la revista de pastoral missionera a Espanya “allà és quan
vaig pensar que a Catalunya es podria fer el mateix amb la revista Quaderns de Pastoral”
assegura l’autor que ja havia fet un estudi previ el 1994 quan la revista celebrava els seus 25
anys d’història.
Sobre l’autor
Manel Simó, periodista i prevere, redactor en cap de la publicació durant c愀 摓 anys, ha
sintetitzat i analitzat els 241 números de Quaderns de Pastoral apareguts ﬁns al juliol de
2016, situant alhora la publicació en el context dels esdeveniments sociopolítics, culturals, i
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sobretot religiosos, que s’anaven produint a Espanya i a Catalunya entre els anys 1969 i
2016. Cal tenir present que Quaderns de Pastoral va néixer encara en una dictadura
franquista que entorpia i controlava qualsevol manifestació de llibertat d’expressió i que un
dels seus primers objectius va ser promoure el recent Concili Vaticà II.
El nou portal web
Juntament amb l’edició del llibre de Mn. Manel Simó, el CEP, amb la col·laboració del CPL, ha
posat en marxa una pàgina web des de la qual es podrà accedir al contingut de tots els
números de la revista Quaderns de Pastoral: milers de planes que constitueixen, sense cap
mena de dubte, una riquíssima història de l’acció i el pensament pastoral als Països Catalans.
Amb la publicació del llibre arriba un ﬁnal d’etapa per a la revista Quaderns de Pastoral i per
al Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes (CEP) que ha treballat la pastoral
catalana des de fa més de quaranta anys; un treball que continuarà la, recentment creada,
Càtedra de Teologia Pastoral.
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