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Deixant-se guiar per la intuïció, 
seria fàcil afirmar que cada ve-
gada deu haver-hi menys gent 
estudiant teologia. Total, no 
serveix per a res. Doncs bé, 
les dades diuen el contrari. 

Els darrers anys, en part per 
les transformacions que ha exi-
git el Pla de Bolonya, s’ha fet 
una actualització dels instituts 
acadèmics de teologia que hi ha 
a Catalunya. Al mateix temps, 

les noves ofertes de formació 
s’han traduït en un creixement 
dels alumnes que estudien en 
aquests centres. L’exemple és 
la formació virtual de l’ISCREB, 
que ha estat el primer centre 
acadèmic del món a oferir una 
titulació universitària en teo-
logia per Internet reconeguda 
per la Santa Seu. 
Així, ja s’acosten a les 3.000 les 
persones que reben formació 

teològica d’un centre acadèmic 
de Catalunya. En aquest creixe-
ment tenen un pes molt impor-
tant els laics, que han trobat en 
els diversos instituts superiors 
de ciències religioses que hi ha 
a Catalunya un bon espai per 
raonar la seva fe. Sense fer so-
roll, els darrers 40 anys s’ha 
obert un procés que comença 
a posar la teologia en mans del 
laïcat.
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A Catalunya, qui no estudia 
teologia és perquè no vol. La 
Facultat de Teologia de Ca-

talunya és el centre de referència, 
però a més es pot estudiar teologia 
a diverses capitals catalanes. Hi ha 
instituts superiors de ciències su-
periors religioses (ISCR) a Lleida, 
a Tarragona, a Girona, i a Vic, i a 
Barcelona n’hi ha dos. 

Núria Caum, cap d’estudis de l’ISCR 
de Barcelona (ISCREB), explica que 
l’origen de la carrera de teologia és la 
formació dels seminaristes. De fet, és 
a la Facultat de Teologia de Catalunya 
on es continuen formant la majoria 
dels seminaristes catalans. Però, a 
poc a poc, es va veure l’interès i la 
necessitat d’una oferta de formació 
acadèmica més a l’abast dels laics.

La Facultat de Teologia de Cata-
lunya està oberta a tothom. S’hi pot 
cursar el batxillerat, la llicenciatura 
especialitzada i el doctorat. Tanma-
teix, com explica Núria Caum, els 
horaris del primer cicle ocupen tots 
els matins, i els del segon cicle, dos 

matins i una tarda. El currículum és 
molt ampli, cinc anys d’assignatures 
teològiques extenses. Per tant, resul-
ta complicat per persones interessa-
des a estudiar teologia que no tenen 
aquesta disponibilitat horària i que 

busquen una aplicació més pastoral 
que de recerca.

Aquest és el servei que volen fer 
els instituts superiors de ciències 
religioses: “La idea d’apropar la 
teologia als laics neix després del 

LuCIA MoNToBBIo

M’ha agradat sempre estudiar i feia temps que pensava que, així que els meus sis fills em 
deixessin temps per poder gaudir de l’estudi sense aclaparaments, doncs em posaria a 
estudiar, o bé l’arqueologia que vaig deixar penjada de jove, o bé ciències religioses.
Vaig optar pel segon bàsicament per tres motius: primer, perquè l’estudi a l’ISCREB em 
resultava assequible per preus, horaris, temps…; en segon lloc, perquè jo, que sóc curiosa de 
mena, em feia moltes preguntes i necessitava poder conèixer allò que estimava; i en tercer, 
perquè necessitava poder donar “raó de l’esperança”, primer als meus fills adolescents que 
em feien preguntes i després a la resta del món que m’envoltava.
Quan feia uns quants anys que estudiava, vaig pensar que era una mica egoista quedar-me tot 
el que havia rebut només per a mi. La meva dedicació com a monitora de lleure, catequista a  
la parròquia i mare d’uns quants m’ha permès aprendre a relacionar-me amb nens i joves. I per 
això vaig posar-me la fita d’acabar el grau de cara a ser professora de Religió a Secundària. 
Més que mai, crec que és del tot necessari obrir els nostres joves a la transcendència, i que 
l’ensenyament reglat vagi de la mà de l’aprofundiment de la dimensió religiosa.

Glòria Vendrell. Alumna de l’ISCREB

“necessitaVa poder donar raó de l’esperança”

estudiar teologia 
a Catalunya

reportatge
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Vaticà II. Una colla de professors van 
voler apropar la teologia als laics, 
van començar a pensar a oferir les 
classes en horaris de tarda, amb pro-
grames de matèries més sintètics 

i, al cap dels anys, s’ofereix fins i 
tot la possibilitat de cursar alguns 
estudis en línia”, recorda Caum. Dels 
primers instituts de teologia, com el 
de Barcelona (fundat el 1972), s’ha 

Los estudios de ciencias religiosas, en mi caso, están enmarcados dentro del Plan de Formación 
que se me propuso al iniciar mi itinerario de formación y vocación en la Compañía de las Hijas 
de la Caridad, a la cual pertenezco. Se trataba de combinar mi servicio directo como trabajadora 
social en el ámbito de las personas en riesgo o situación de exclusión social con la formación en 
ciencias religiosas. Creo que nunca busqué “saber muchas cosas”, sino, más bien, la oportunidad 
y el espacio que me ayudara y aportara herramientas para profundizar en los textos bíblicos, en la 
tradición de la Iglesia y en nuestra forma de situarnos y entenderla hoy. Estos años en el ISCREB 
me han ayudado a reflexionar sobre el Dios en el que creo y que me ha llamado a “anunciar la 
Buena Noticia” (Mt 4, 18), a fundamentar y a “dar razón de mi fe y mi esperanza” (1 Pe 3, 15), 
a reflexionar sobre mí misma y sobre cómo es mi seguimiento de Jesús en mi día a día desde la 
opción por los más pobres, donde Cristo se hace presente. 
El poder asistir a clase de manera presencial ha sido para mí un valor añadido, ya que me ha 
permitido encontrarme y compartir, a lo largo de estos años, con compañeros y profesores que 
venían de experiencias y ámbitos diferentes.

laura GarcÍa soria. Religiosa, estudiant a l’ISCREB

“combinar el serVicio con la formación”

Carles sió. 
Coordinador i 
secretari de l’IREL

“s’hi 
enGresquen a 
Veure  
què passa”

Cal tot un procés de maduració personal 
i intel·lectual per afrontar els estudis 
universitaris de teologia, però ens trobem 
persones, la majoria sense buscar cap 
titulació, que s’hi engresquen a veure què 
passa. I passa que descobreixen aquest 
fonament a través de la presència, més 
que de la parla o de les lectures i els 
treballs. Partim del fet que “la Paraula ja 
estava al principi” i, per tant, aquest anhel 
d’infinit i plenitud ja el portem tots a dins 
potencialment. Només s’ha de fer fructificar.
Aquí les persones cerquen el sentit de la 
vida a través dels problemes quotidians, i 
l’intenten trobar en els valors evangèlics. 
En aquest sentit, hem continuat oferint 
propostes i respostes a aquesta recerca. I 
no hem obviat mai temes i problemes que 
estan més enllà de la “simple” vivència de 
la fe, i que s’obren a una preocupació per la 
societat. 
Els alumnes creen complicitats i sinergies 
meravelloses, en un esperit d’alegria que 
es respira per la casa. Ningú no està sol. Els 
professors ho capten de seguida, i crec que 
així la classe es “viu” més. →
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Fructuós de Tarragona amb els con-
gressos internacionals de 2008 so-
bre sant Pau i sant Fructuós, de 2011 
sobre santa Tecla, i de 2013 sobre 
els darrers anys de la vida de Pau. 

A més, la feina dels ISCR amb la 
resta d’entitats de les diòcesis és re-
llevant. La formació ha d’anar lligada 
a l’acció social i a l’acompanyament 
espiritual, com afirma ramon Prat, 
director de l’IREL de Lleida: “Hem de 
tenir cura d’establir connexions i coo-
perar amb institucions civils, amb la 
Universitat de Lleida, especialment 
Ciències de l’Educació i l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs, i amb institu-
cions eclesials, les diverses delega-
cions diocesanes, la Fundació Verge 
Blanca, la Fundació Joan Maragall…, 

arribat als instituts superiors amb 
titulació acadèmica reconeguda per 
la Santa Seu i amb convalidació civil 
a l’espai universitari europeu. I, des 
de fa catorze anys, també disponible 
per Internet a través de l’ISCREB 
virtual: www.iscreb.org.

Hi ha sis ISCR vinculats a la Facul-
tat de Teologia de Catalunya: el de 
Tarragona, el de Girona, el de Lleida, 
el de Vic i el de Barcelona. També el 
de Mallorca. Aquesta dependència 
es tradueix en una responsabilitat 
acadèmica d’atorgar títols univer-
sitaris. La Facultat duu a terme una 
tasca d’assessorament, supervisió 
i coordinació de l’acció docent dels 
ISCR a través de reunions periòdi-
ques amb els directors dels instituts 
i amb l’oferta de jornades acadèmi-
ques per al professorat. En la resta 
d’aspectes, els ISCR són autònoms. 

diàleg i especialització
Els programes formatius dels ISCR 

tenen poques diferències. Els tres 
primers anys de teologia són molt 
semblants: el 80% de les assignatu-
res coincideixen i abasten els temes 
centrals de filosofia, bíblia, teologia 
i moral, mentre que en el segon cicle 
ja comencen a diferenciar-se. Bar-
celona s’ha especialitzat en estudis 
bíblics i diàleg interreligiós, Girona 
en comunicació i turisme, Tarragona 
en cristianisme antic i arqueologia, 
Lleida en estudis de la fe i la justícia, 
i Vic està formulant el programa del 
segon cicle. 

També alguns han desplegat una 
vida acadèmica pròpia, com l’Institut 
Superior de Ciències Religioses Sant 

reportatge 

En el seu moment em vaig plantejar la següent qüestió: com podia 
ajudar a la formació dels joves en la vivència del cristianisme? 
Perquè considero que una de les qüestions que cal resoldre és la 
manca de coneixement dels valors i la persona de Jesús de Natzaret 
entre els joves. La col·laboració en tasques de catequesi  
o casals a les parròquies o organitzacions similars sol estar bastant 
ben organitzada. Vaig considerar que, a través de l’ensenyament 
públic –col·legis i instituts–, podria arribar a més joves, fins i tot 
a aquells que no han tingut mai un contacte amb el cristianisme. 
Per tot això vaig decidir iniciar una formació de qualitat i eclesial, 
i amb reconeixement oficial per poder accedir a l’ensenyament 
públic en l’àmbit de les ciències religioses. 
A poc a poc, m’he adonat, segons transcorren els estudis, 
que és molt enriquidor veure la diversitat i profunditat del 
pensament cristià. El fet de poder accedir als coneixements 
del desenvolupament en les diferents ciències quant a la seva 
aportació a l’àmbit de la religió ha estat molt engrescador i positiu. 

enric Grau. Alumne de l’ISCREB

“VaiG decidir iniciar una 
 formació de qualitat i eclesial”

→

per així crear una xarxa de relació 
amb la societat i amb l’Església”.

Ramon Prat coincideix amb Núria 
Caum quan desitja que els programes 
acadèmics dels ISCR transmetin una 
teologia acadèmica sòlida, però no 
desconnectada de l’espiritualitat i 
de la pastoral: “De fet, aquesta és 
la línia que proposa actualment el 
papa Francesc. A Lleida ho estem 
practicant des de fa 23 anys i ens 
ha donat moltes satisfaccions, avui 
és una línia de treball consolidada”.

A Catalunya hi ha un altre institut 
superior de ciències religioses que 
no depèn de la Facultat de Teologia 
de Catalunya i on també es pot estu-
diar teologia. És l’Institut Superior 
Don Bosco, hereu del Centre Teo-

acte dels 
25 anys de 
l’institut 
superior 
de Ciències 
religioses de 
Girona

Claustre del seminari Conciliar de Barcelona, seu de l’isCreB
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lògic Salesià Martí Codolar, situat 
a Barcelona. Jordi latorre, director 
de la institució, explica que “l’ISCR 
Don Bosco està vinculat, des dels 
seus inicis, a la Universitat Pontifícia 
Salesiana de Roma; això li dóna un 
caire d’internacionalitat i un tarannà 
pedagògic i pastoral que li és propi”. 
Latorre creu que el que han d’aportar 

és “preparar agents pastorals en els 
diferents àmbits de la missió ecle-
sial: parròquies, escoles, centres de 
salut, centres d’inclusió social de 
joves, mitjans de comunicació so-
cial… ens interessa fonamentalment 
preparar persones capacitades per 
testimoniar i estendre l’Evangeli en 
la societat”. El centre també acaba 
d’iniciar per al proper curs una mo-
dalitat virtual.

Majoritàriament, la teologia ha estat a les mans 
dels preveres i religiosos, i sovint les dones 
laiques (i algunes de nosaltres, feministes) ens 
hem sentit molt allunyades dels discursos que 
ens han ofert. Penso que la reflexió teològica 
és molt esbiaixada, fruit de la condició dels qui 
històricament l’han generat. Cal que les dones, 
i molt especialment les dones laiques, ens 
impliquem en la reflexió i el debat teològic, i 
per a això cal estar ben preparades. 
Sóc una dona creient, i el meu desig de Déu 
m’ha portat a voler “conèixer-lo” més, i és per 
aquest motiu que estudio la Bíblia. Per conèixer 

Jesucrist, per estimar-lo, per seguir-lo, i per 
compartir aquesta experiència amb els homes i 
les dones que em trobo cada dia, i per aquells i 
aquelles que he d’anar a trobar. 
He de destacar el bon ambient que he trobat 
amb els companys i companyes, i amb 
el professorat. Convé assenyalar la bona 
coordinació i relació dels diferents instituts 
superiors que depenen de la Facultat de 
Teologia de Catalunya, els quals faciliten en tot 
moment que l’alumnat desenvolupi els estudis 
que més s’adaptin a les seves necessitats i 
interessos.

carmina pueyo. Alumna de l’IREL

“cal que les dones ens impliquem”

lluís serra. 
Religiós, 
professor a l’ISCREB 

“anar a les perifèries  
del pensament”

Vaig cursar teologia bíblica a la Pontifícia 
universitat Gregoriana de Roma, amb un bon 
grapat d’assignatures al Pontifici Institut 
Bíblic. Volia anar a la font: la Paraula de Déu, 
recollida en el llibre més fascinant, la Bíblia, 
com una forma de desvelar la revelació.
Busco endinsar-me en el misteri de Déu i de 
la persona des del cap, el cor i les entranyes. 
un compromís integral a favor de la veritat, 
l’amor i la llibertat. Sense embuts, encara 
que hi hagi dificultats. Això implica anar a les 
perifèries del pensament i saber donar raó de 
l’esperança que tenim. M’aporta aprofundir 
en el sentit de la vida, amarar el cor en la 
pregària, enfortir el compromís social com a 
expressió de la fraternitat evangèlica, establir 
ponts de diàleg, perdre la por, que és el primer 
obstacle a la fe.
La importància de l’estudi, de la comprensió, 
de la innovació, del diàleg i de la confrontació 
amb la cultura com element de purificació. 
A diferència d’altres matèries, l’estudi 
m’implica de ple, m’afecta profundament la 
meva vida i com a germà marista… Si nos fos 
així, seria un academicista sense arrels en 
l’espiritualitat. No penso que sigui desitjable 
aquest plantejament. S’ha de viure immers en 
la realitat, no reclòs en una bombolla.Congrés a l’institut superior de Ciències religioses sant Fructuós de Tarragona, l’iNsaF

sessió a l’institut superior de Ciències 
religioses de lleida, l’irel
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entrevista

i quan van plantejar a roma el re-
coneixement d’un títol de teologia 
per internet, què els van dir?

Vam parlar amb la Congregació 
per a l’Educació Catòlica abans de 
començar. Ens van dir que érem els 
primers que els havíem preguntat si 
podíem fer-ho. I hem estat els primers 
a tenir el reconeixement de la Santa 
Seu. Fins al 2011, érem els únics que 
fèiem teologia per Internet amb un 
títol reconegut, ja que els alumnes 
virtuals i presencials tenen la ma-
teixa titulació. Ni a Itàlia n’hi ha. I 
som també els qui hem estat 14 anys 
invertint-hi. 

i ara ho volen estendre també a 
llatinoamèrica.

Sí. Sempre hem tingut aproxima-
dament un 10% d’alumnes de fora 
de Catalunya que han anat creixent. 
Per això, les trobades presencials que 
els alumnes de l’ISCREB Virtual tenen 
quatre dissabtes l’any a Barcelona, 
ja les fem també a Madrid, Bilbao, 
València, Mallorca i Menorca. I l’any 
vinent esperem fer-ho en alguna ciutat 
andalusa. També hem fet un conve-
ni per compartir assignatures amb 
la Facultad Protestante de Teología 
de Madrid. Però volem estendre’ns 
a Llatinoamèrica. Tenim contactes 
molt avançats amb les arxidiòcesis 
de Mèxic i de Guadalajara. Es trac-
ta d’aprofitar la nostra experiència 
i oferir uns títols reconeguts per la 
Santa Seu i dins de l’espai europeu. 
Acabem de signar un conveni amb la 
Universidad Católica del Norte, de 

Colòmbia, que també fa formació vir-
tual, però nosaltres els podem oferir 
estudis que ells no tenen. 

Qui s’apunta a teologia?
El públic ha canviat molt. Més de 

la meitat d’alumnes vénen amb in-
quietuds personals, però, en canvi, 
moltes vegades no tenen una vincu-
lació eclesial. I són gent que després 
veuen que el que van aprenent ho han 
de donar als altres i això els porta, 
finalment, a comprometre’s en algun 
servei eclesial. És bastant habitual. 
Fem un estudi sistemàtic i acadèmic, 
però quan estudies les Escriptures o 
la vida cristiana també toques per-
sonalment la gent. 

No és demanar massa que els laics 
tinguin també una formació teològica 
acadèmica?

El temps de la fe del carboner s’ha 
acabat. I en la nostra societat, si un 
laic no va a fons en la seva fe cris-
tiana, serà emportat per qualsevol 
cosa. D’altra banda, si s’ha de donar 
responsabilitats eclesials als laics, 

per donar 
responsabilitats 
eclesials als laics, 
han d’estar formats

El 1972 va ser el primer director 
de l’Institut de Teologia i des-
prés va reprendre aquesta res-

ponsabilitat el 1997, en la nova etapa 
com a Institut Superior de Ciències 
Religioses de Barcelona (ISCREB). 
Expert en ecumenisme, impulsor del 
diàleg entre fe i cultura i implicat en 
els moviments laïcals, el teòleg an-
toni Matabosch ha liderat a l’ISCREB 
una etapa de creixement. Fa 14 anys 
va posar en marxa, amb M. Claustre 
solé, la primera titulació acadèmica 
de teologia per Internet, l’ISCREB Vir-
tual. Tot per facilitar l’accés a l’estudi 
teològic a tothom.

Diuen que la religió no interessa, 
però l’isCreB Virtual va començar 
l’any 2000 amb 37 alumnes i ara han 
passat dels 700. Com s’ha aconseguit?

Vam veure que podíem fer només 
teologia a distància, com tants altres 
cursets, o podíem fer realment teolo-
gia per Internet. Ens va anar molt bé 
tenir com a model la Universitat ober-
ta de Catalunya (UoC). Això ens va 
portar a pensar un procés pedagògic 
nou i amb material específic: dividir 
l’any en semestres, amb un professor 
per a cada assignatura i una pauta 
quinzenal per anar seguint, en lloc 
de donar un text i que cadascú vagi 
fent al seu aire des de casa. A més, 
hi ha un tutor que fa un seguiment 
personalitzat dels alumnes. Això ens 
ha portat a un percentatge molt baix 
de gent que plega, i ha anat molt bé. 
I hem tingut un creixement sostingut 
del 20% cada any. 

JoRDI LLISTERRI
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han d’estar formats. Si dónes respon-
sabilitats eclesials a un laic que no 
està format, és la millor manera de 
desprestigiar-lo i poder tornar a dir 
que tot ho han de fer els capellans.

En canvi, ara, quan vas per les  
parròquies o pels bisbats, veus gent 
amb responsabilitats que s’ha format 
en els instituts de ciències religioses 
que hi ha a Catalunya. També el fet 
que avui la majoria de professors de 
Religió siguin laics ha estat possible 
gràcies a aquests centres. o els dia-
ques permanents.

Són persones que gairebé totes 
ja tenen una altra carrera univer-
sitària i amb un coneixement de la 
fe cristiana molt més madur i més 
profund. Fins i tot, a vegades, hi ha 
capellans que en saben menys que 
ells, perquè potser fa 40 anys que 
no han estudiat res. 

Però encara no hi ha prou laics 
dedicats a la teologia.

Viure de la teologia és complicat, 
sí. Però cada vegada n’hi ha més. 
Per exemple, dels 90 professors de 
l’ISCREB, la meitat són laics. I també 
comença a haver-hi més dones. Fa 
quaranta anys no era així. La idea 
que la teologia és un món molt ecle-
siàstic comença a canviar. 

Quina teologia ensenya l’isCreB?
Impartim la teologia oberta del 

Concili Vaticà II. Des de la identitat 
i el diàleg. Tenim una identitat cris-
tiana catòlica, però el catòlic no té 
una identitat pròpia si no és també 
dialogant. I aquesta identitat també 

es va modelant en el diàleg amb els 
altres. Això és molt semblant a tots 
els centres de Catalunya. 

Per nosaltres un exemple clar és 
el tema de les religions. Som de la 
doctrina del Vaticà II, que conjuga 
el fet que, als qui són veritablement 
fidels de les altres religions, Déu tam-
bé els acollirà, i el fet que Crist és el 
fill de Déu i, per tant, el seguiment 
de Jesucrist és el camí privilegiat. 
Això no vol dir que no expliquem 
les diverses teories en aquest àmbit. 

D’altra banda, aquí no s’examina 
la confessionalitat. La nostra teolo-
gia és catòlica, però expliquem el 
protestantisme, el diàleg ecumènic, 
o les altres religions. De fet, sempre 
tenim alguns alumnes protestants, i 
ara mateix estic dirigint la tesina a 
dos d’aquests alumnes.

i per què vau posar en marxa fa dos 
anys un màster en Diàleg interreli-
giós, ecumènic i Cultural?

La societat ha evolucionat molt i és 
molt més plural que abans. I creiem 
que podem fer un servei. De fet, és 
el mateix que m’ha passat a mi per-
sonalment: tota la vida m’he dedicat 
a l’ecumenisme, però en els darrers 

deu anys he vist que calia fer un pas 
més cap al diàleg interreligiós. Per 
això, quan vam plantejar un màster 
conjunt amb la Universitat Ramon 
Llull ens va semblar que era un tema 
molt actual. 

Què pot aportar el món acadèmic 
al diàleg interreligiós?

En l’àmbit interreligiós, el diàleg 
pròpiament teològic amb prou 
feines ha començat. Ha començat 
entre confessions cristianes, però 
entre religions s’ha fet poc. El cato-
licisme és la confessió que més ha 
desenvolupat la teologia sobre les 
altres religions, juntament amb les 
altres confessions cristianes, que 
són les que han portat la iniciativa 
en el diàleg interreligiós. El diàleg 
pràcticament no el trobaràs fora del 
cristianisme. Per això, en el màster 
presentem les principals religions i 
els aspectes comuns i divergents des 
de l’estima que el cristianisme té a 
les altres religions. També en aquest 
àmbit estem treballant per acabar 
oferint un màster internacional amb 
diverses universitats del món.

i és útil?
Hi ha una motivació de formació 

personal. Però aquesta formació per-
sonal cada vegada serveix més en el 
món professional. A les escoles, a la 
sanitat, als serveis al públic… ja es 
troba aquesta diversitat. I la gent 
ha de saber quin terreny trepitja. 
Abans era un estudi erudit o teòric, 
però ara és una realitat que et trobes 
aquí cada dia. 

Antoni Matabosch

Hem estat els primers en 
tenir un títol reconegut 
per la Santa Seu  
de teologia per Internet

director de l’ISCREB
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mica per sota dels 600 alumnes, que 
inclouen uns 250 en els cursos insti-
tucionals, llicenciatura i doctorat, i 
també els dels centres dependents, 
com l’Institut Superior de Litúrgia 
de Barcelona o l’Institut de Teologia 
Fonamental. Alhora, els diversos ins-
tituts superiors de ciències religioses 
que patrocina la Facultat, juntament 
amb el dels salesians, passen de llarg 
els 2.000 alumnes. 

Òbviament, no estem parlant de 
3.000 persones dedicades tot el 
dia a l’estudi teològic. Però els da-
rrers anys s’ha mantingut el nombre 
d’alumnes que segueixen el progra-
ma reglat dels diversos graus acadè-
mics de teologia, laics i religiosos. 
I, paral·lelament, ha augmentat el 
nombre d’alumnes de les ofertes for-
matives complementàries d’aquests 
centres, com les aules d’extensió 
universitària. L’exemple més clar és 
l’ISCREB. Amb aquests alumnes, i 
sobretot amb la modalitat virtual, en 
deu anys han passat de 600 alumnes 
a 1.400. I, curiosament, la modalitat 
virtual no ha fet perdre alumnes a la 
modalitat presencial. 

Així, actualment, al voltant de la 
Facultat de Teologia de Catalunya 

s’articula un dels nuclis de formació 
teològica més importants de les diò-
cesis espanyoles, només per darrere 
de San Dámaso de Madrid. 

Això no s’ha fet en quatre dies. La 
Facultat de Teologia de Catalunya 
ja s’acosta als 50 anys. El 1968 es 
va concretar un fructífer acord en-
tre l’Arquebisbat de Barcelona i la 
Companyia de Jesús per unir les dues 
institucions de formació teològica 
ja existents: la Facultat de Teologia 
dels jesuïtes, amb seu a Sant Cugat 
del Vallès, i el Seminari Conciliar de 
Barcelona, afiliat fins aleshores a la 
Pontifícia Universitat Gregoriana 
de Roma. 

Les dues institucions van donar 
origen a la Facultat de Teologia de 
Catalunya per unir al més estreta-
ment possible els esforços en investi-
gació i docència. El 1984 es van uni-
ficar definitivament les dues seccions 
que mantenia la Facultat, per iniciar 
una nova etapa amb un claustre únic 
de professors. La darrera gran trans-
formació ha estat adaptar-se al Pla 
de Bolonya i mantenir el reconeixe-
ment civil i d’àmbit europeu de les 
titulacions universitàries que atorga 
la Facultat.

informe

La Facultat de Teologia és un 
espai d’interrelació fecunda 
entre la raó i la fe: una raó que 

interpel·la i posa preguntes a la fe, 
i una fe que, de manera receptiva, 
il·lumina la raó amb la força de la 
veritat i la bellesa. La Paraula de 
Déu, llegida en el marc ric i plural de 
la tradició de l’Església, constitueix 
la base sobre la qual es construeix 
l’edifici teològic”. Així justificava la 
tasca de la Facultat de Teologia de 
Catalunya el biblista armand Puig 
en l’acte de celebració dels 40 anys 
d’aquesta institució. També va parlar 
de la necessitat de ser “un àmbit 
privilegiat de confluència de les mol-
tes iniciatives que es forgen dins 
l’Església catalana” i de “propiciar 
una circulació de persones i d’idees”.

I deu haver funcionat, perquè els 
estudis de teologia a Catalunya no 
han quedat reduïts al centenar escàs 
de seminaristes catalans que hi ha en 
aquest moment. El total d’alumnes 
que reben formació en els centres 
teològics acadèmics de Catalunya 
s’acosta als 3.000. 

En els darrers anys, la Facultat de 
Teologia de Catalunya ha mantingut 
estable el nombre d’estudiants: una 

més estudiants de teologia
J. LL. B.

Façana del seminari 
Conciliar de 
Barcelona. seu de la 
Facultat de Teologia 
de Catalunya


