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Des del carrer
Jordi Latorre, director de l’Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco

«El nostre context cultural constitueix
un gran repte per als creients»
Carme Munté
L’Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco (ISCR Don Bosco) ja
fa vint-i-un anys que imparteix la seva
formació a la ciutat de Barcelona, tot
i que el seu radi d’acció és més ample:
abasta l’àrea metropolitana i també
la província salesiana de Maria Auxiliadora, amb seu a Sevilla. Hem parlat
amb el seu director, Jordi Latorre, dels
reptes del nou curs 2017-2018. Més
informació: iscr.salesians.cat
Quins són els objectius per al
curs 2017-2018?
L’objectiu prioritari és donar impuls
als ensenyaments on-line: el bienni de
llicència en especialitat pastoral, el
curs de formació cristiana i pastoral
per a educadors (mestres i catequistes, principalment), i la DECA per
a docents de Religió catòlica a les
escoles. Com a objectiu secundari,
volem fer-nos presents als mitjans
de comunicació social i a les xarxes,
que fins ara havíem descuidat a favor
d’altres objectius. Volem fer conèixer
la nostra oferta i la nostra especificitat formativa, amb l’aval d’una llarga
experiència formativa, que arrenca de
l’antic Seminari Salesià Martí-Codolar,
fundat l’any 1949.
Quina és l’empremta específica
salesiana en els estudis en ciències
religioses?
L’ISCR Don Bosco està vinculat a la
Facultat de Teologia de la Universitat
Pontifícia Salesiana de Roma i va néixer com a resposta a les necessitats
eclesials de formació cristiana i pastoral dels religiosos i seglars. Té com
a finalitat específica promoure la preparació teològica-pastoral dels seus
alumnes, en les etapes de la formació
inicial i permanent. Desenvolupa tota
la seva activitat amb una clara orientació pastoral. Això es fa per mitjà de les
assignatures humanístiques que formen part del seu pla d’estudis, per les
accentuacions pastorals de cadascuna
de les assignatures teològiques, per la
metodologia didàctica adoptada, i per
l’estreta unió entre reflexió i praxi en
cada assignatura. A més, el bienni de

L’ensenyament on-line està demostrant ser una
excel·lent plataforma d’extensió i popularització
de la formació cristiana i pastoral

llicència està format per assignatures
totes elles pastorals.
Què afavoreix poder estudiar
on-line? Quin és el perfil que cerca
aquesta opció?
L’estudi on-line té una dificultat, no
ens podem enganyar, i és la manca de
la immediatesa que té l’ensenyament
presencial; però té un gran potencial
formatiu, i per això s’ha desenvolupat amb tanta força en els darrers
anys: possibilita la gestió pròpia del
temps d’estudi per part de l’alumnat
i estalvia el temps dedicat a desplaçaments. L’ensenyament on-line està
demostrant ser una excel·lent plataforma d’extensió i popularització de la
formació cristiana i pastoral. El perfil
de persones que cerquen la formació
on-line és la persona de mitjana edat,
amb un interès pel propi creixement
en la fe que vol preparar-se per testimoniar la seva fe en el treball escolar,
social, parroquial, o de lleure. També
resulta útil per a religiosos que, per
motiu de feina, no disposen de temps
per freqüentar cursos presencials i
volen formar-se o posar-se al dia en
una qualificació cristiana i pastoral de
nivell universitari.
Tenen futur els estudis en ciències religioses?
I tant que tenen futur. El nostre
context cultural, cada cop més secularitzat, constitueix un gran repte
per als creients actuals, també per als
cristians. No n’hi ha prou de creure,
sinó que hem de «saber donar raó
de la nostra esperança» com deia ja
l’autor de la segona carta de Pere
en el pas del segle I al segle II dC. En
una cultura cada cop més científica i
més tecnològica creure en Jesucrist
aporta un fonament de sentit transcendent i d’esperança que la vida per
si mateixa no pot donar. És per això
que l’aprofundiment de la persona de
Jesucrist, a partir dels evangelis, i de
la vida eclesial resulta fonamental per
als homes i dones d’avui. L’estudi de
les Ciències Religioses són d’una gran
ajuda per a moltes persones que volen
créixer com a cristians, més conscients
i madurs.

I tanmateix, el sol gira…
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Ja fa segles que la ciència ens ha demostrat que, malgrat
el que ens pugui semblar, és la terra la que gira al voltant
del sol i no pas a la inversa. Es tracta d’una realitat empírica
constatada i totalment indiscutible. No obstant això,
aquesta veritat no ha fet canviar pas l’imperfecte llenguatge
humà, de manera que en totes les llengües continuem
dient amb normalitat que el sol surt i es pon, encara que
sapiguem que científicament no és pas així. Ens expressem
d’aquesta manera i tenim consciència que no entrem en
cap contradicció.
Davant de la contemplació de la primera llum del dia,
quan l’alba tot just despunta, el que embadaleix la nostra

ànima no és pas saber amb seguretat que la terra ha
completat el moviment de rotació de 24 hores. En aquell
moment admirable hi ha alguna cosa que no es deixa reduir
a l’evidència de la veritat científica; veure-hi tan sols un fet
astronòmic seria un absurd imperdonable que n’esborraria
tota la bellesa. La primera claror del dia ens provoca
admiració perquè hi veiem una dimensió que ens supera,
un misteri que no arribarem a comprendre mai ni amb el
màxim desplegament de tota la intel·ligència humana: ens
admira que el sol ens visiti cada dia sens falta quan podria
no fer-ho, que ens torni la seva llum incomparable quan
ens podria deixar per sempre més en la foscor.

