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Chávez Villanueva, Pascual. Com Don Bosco educador, oferim als joves l’Evangeli de l’alegria 
mitjançant la pedagogia de la bondat. Estrena 2013. Roma.

Don Pascual Chávez, que en aquest moment era Rector Mayor, va proposar com a objectiu de l’estrena aprofundir en la 
proposta educativa, «el que don Bosco va procurar donar als joves i el mètode que ell va utilitzar per obrir les portes del seu 
cor, per conquistar la seva confiança, per plasmar robustes personalitats, des del punt de vista humà i cristià». 

El text de l’estrena s’articula al voltant de dues parts principals: Redescobrir el Sistema Preventiu i fer una proposta de 
compromisos concrets per a la Familia Salesiana que continuen encara ben vigents. 

L’estrena és una invitació a ser, en la societat d’avui, sants educadors com don Bosco, donant com ell la nostra vida, treballant 
amb i per als joves. 

Un coneixement que, tot aprofitant els mètodes de la recerca histórica, no ha d’oblidar la gran dedicació que don Bosco va 
tenir pels joves i la presència i l’acció de Déu en la seva vida.
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INSTITUT HISTÒRIC SALESIÀ. Fonts salesianes, don Bosco i la seva obra. «Carta de Roma a la 
comunitat salesiana de l’Oratori de Torí-Valdocco». Madrid: CCS, 2015. (Pàgs. 402-409)

Datada el 10 de maig de 1884, adreçada des de Roma a la comunitat educativa de Torí-Valdocco, és el resum d’un text d’una 
experiència educativa col·lectiva de quaranta anys que, encara que reservat per a un entorn específic, conté un missatge de 
valor universal.

La carta de Roma és “l’Evangeli de Don Bosco”, respira l’aire dels començaments, que continuen sent “normatius” i no 
simplement “anecdòtics”, i convida a la conversió espiritual (a Déu), pastoral (als joves), estructural (fent que les nostres 
presències siguin més evangelitzadores per dur els joves a Crist i a l’Església).

El perill d’avui, com el d’ahir, pel que Don Bosco va escriure aquesta famosa carta, és la pèrdua de la presencia física dels 
salesians i educadors enmig dels joves, de la capacitat gairebé connatural de comprendre la seva cultura, i d’un amor 
transparent, familiar i bo que revela Déu i els conquista per a Déu. 

Es tracta d’un testament espiritual, tan vibrants i sincers són els tons. I el fa per recomanar, precisament, la presència 
entre els joves (redescobrir l’assistència salesiana), la familiaritat del passat (l’acompanyament), la que ha de recuperar-se 
absolutament, la que es cultiva especialment en els esbarjos, en els temps lliures, en estructures obertes, estant enmig dels 
joves, compartint la seva vida i prenent els seus somnis de debò, dia rere dia (una pastoral juvenil i vocacional rejovenida).
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INSTITUT HISTÒRIC SALESIÀ. Fonts salesianes, Don Bosco i la seva obra. «El Sistema Preventiu 
en l’educació de la joventut». Madrid: CCS, 2015. (Pàgs. 392-399).

Es tracta d’un testament espiritual, tan vibrants i sincers són els tons. I el fa per recomanar, precisament, la presència 
entre els joves (redescobrir l’assistència salesiana), la familiaritat del passat (l’acompanyament), la que ha de recuperar-se 
absolutament, la que es cultiva especialment en els esbarjos, en els temps lliures, en estructures obertes, estant enmig dels 
joves, compartint la seva vida i prenent els seus somnis de debò, dia rere dia (una pastoral juvenil i vocacional rejovenida).

El tercer punt es titula Utilitat del Sistema Preventiu. En aquest darrer punt explica la dificultat que suposa dur a terme 
aquest sistema per part de l’educador, però no per part de l’alumne a qui li serà més senzill i més beneficiós.

Acaba el text amb un petit apèndix titulat: Una paraula sobre els càstigs.
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Peticlerc, Jean Marie. Espiritualitat de l’educació. 
Sevilla: Inspectoria Salesiana «María Auxiliadora», 2015.

El veritable desafiament, en els inicis del segle XXI, és el de l’educació. 

Per tal que l’acte d’educar sigui possible calen tres condicions: la confiança que el jove és educable, la capacitat de treballar 
en dinàmica de projecte i la capacitat per establir una relació amb el jove.

L’espiritualitat cristiana condueix a viure aquest acte educatiu en la trilogia constitutiva del procés cristià, la de creure, 
esperar i estimar. 

Educar en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit, és desenvolupar una pedagogia de la confiança, de l’esperança i de l’aliança. 
Es fa així possible viure la trobada amb els joves com a camí de la trobada amb Déu. 

Es dibuixa així un camí original de trobada amb Crist, que té molt en compte la situació professional, militant o familiar de 
l’educador.
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Sant Joan Bosco. Memòries de l’Oratori de Sant Francesc de Sales. Madrid: CCS, 2003. 
(págs. 89-91).

Les Memòries de l’Oratori han tingut molta importància a la història salesiana. El text fou escrit per Don Bosco entre 1873 i 
1875. És molt més que un llibre d’història del passat (enriquit amb tota l’experiència acumulada de gairebé trenta-cinc anys 
de compromís educatiu sacerdotal), els records són el resultat d’una reflexió coherent, que condueix a una espiritualitat i a 
una pedagogia: el «sistema preventiu». 

En revisar l’edició crítica de les Memòries de l’Oratori, Pietro Braido va aprofitar l’oportunitat per resumir i desenvolupar 
les observacions formulades prèviament. “En molts aspectes, el document apareix com una bona i agradable” relació 
“d’un pare amb els seus fills, qui recrea molts dels aspectes viscuts, també trobem “la preocupació de descriure, encara 
que “poèticament”, l’origen, l’esdevenir i la constitució d’una experiència espiritual i pedagògica típica, que sota la fórmula 
“Oratoriana” es presenta com l’enfocament més funcional i productiu per als joves dels nous temps”.

Quant a l’esquema de les Memòries de l’Oratori: des del títol fins a les últimes pàgines, és sempre una “memòria” de l’Oratori 
presentada en ordre cronològic-generatiu. Però qui analitza el text amb cura, s’adona que sota la subdivisió en dècades i 
capítols (que anomenem “estructura de superfície”), també existeix una “estructura profunda”, constituïda pels sistemes de 
valor de Don Bosco, per les seves conviccions i les seves imatges, que subjauen en tot el text com en una filigrana i sorgeixen 
lliurement més enllà de l’esquema formal.

En resum, en les Memòries de l’Oratori es troba “l’home Don Bosco”, amb tot el seu univers que tendeix a emergir contínuament 
a cada pàgina.

Una lectura imprescindible per a qualsevol que formi part d’una Casa Salesiana, sens dubte l’ajudarà a comprendre millor el 
que en ella es viu.
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