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Descripció de l’assignatura:  
El concili Vaticà II suposa per a tots nosaltres una herència irrefutable. Enmig de les dates 

commemoratives que vivim, som conscients que ens cal saber-nos apropar amb clara decisió i 

seguir estudiant, rebent i sintetitzant de nou tants elements presents en el concili vaticà II, i que han 

arribat als nostres dies de maneres i per camins diversos, de vegades fins i tot conflictius. Qui seria 

aquell que volent estudiar teologia avui dia, deixés de costat aquest immens llegat teològic? Quina 

teologia tindríem al davant si oblidem el Vaticà II? És això adequat? 
És ben cert que l’aproximació històrica se’ns fa necessària, malgrat les distàncies del temps. 

Aquest curs, però no és d’història, únicament, sinó d’aproximació a la teologia, i per tant 

d’iniciació als estudis teològics. El que captiva, doncs, el nostre interès és la teologia o les 

teologies que s’hi feren presents durant aquells anys, especialment del 1962 al 1965, anys propis 

del concili. Precisament aquesta qüestió és primordial, i aquest serà el fil conductor que ens 

permetrà parlar de la continuïtat però al mateix temps de la novetat hermenèutica que presenta el 

concili. 
Passats els primers 50 anys del concili, i quan les generacions que l’han viscut en primera persona 

ja ens van deixant, no podem sinó reprendre un concís i alhora profund coneixement de 

l’esdeveniment eclesial més important del segle XX. La lectura dels textos conciliars, doncs, serà 

l’objecte principal de la nostra atenció, però sense oblidar alguns dels grans discursos fets en l’aula 

conciliar, doncs aquests marcaren trajectòries i subratllaren elements teològics de profunditat més 

que notable. 
 
Temari abreujat: 
1.Del concili Vaticà I al concili Vaticà II 
  teologia prèvia al concili Vaticà II 
  recuperació de les fonts 
2.Datació cronològica; organització; construcció del concili; discursos. 
3.Constitucions 
  LG; SC; DV; GS 
4.Decrets 
  UR; OE; CD; PO; OT; PC; AA; IM; AG 
5.Declaracions 
  GE; DH; NA 
6.Les opcions teològiques del Vaticà II 
7.El postconcili. 
8.Hermenèutica; recepció. 
9.Nous estudis i aproximacions. 
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