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Descripció de l’assignatura:  
Després dels sistemes morals i de la seva aparent resolució amb la proposta de Sant Alfons Maria de 

Liguori, la teologia moral esdevé un tractat centrat en la llei i el seu compliment. Aquest model, 

incorporat en la manualística i en la formació teològica dels seminaris,  generarà incomoditats tot al 

llarg del segle XIX i primera meitat del segle XX, especialment en l’àmbit d’algunes de les grans 

Facultats de teologia d’Europa. Aquesta crisi serà afrontada pel Concili Vaticà II i generarà un nou 

paradigma teològic moral, més centrat en la persona que en la llei. Després del Concili abundaran les 

propostes innovadores que, però, començaran a generar conflictes, ja sigui intraeclesials, en termes de 

debat doctrinal, com extraeclesials, en termes de dificultat en el diàleg amb l’evolució del pensament 

contemporani. L’encíclica Veritatis splendor (1993) de Joan Pau II pretengué donar raó d’aquest 

escenari així com marcar pautes per a la seva resolució. Aquest és el fil que vol anar seguint aquesta 

Història de la teologia moral contemporània. 
 
Temari abreujat: 
1. El Concili Vaticà I i l’enfrontament amb el modernisme. 

2. Intents de renovació de la teologia moral: la recerca d’un principi unificador: J. B. Hirscher, F. 

Tilmann, B. Häring... 

3. L’ètica de situació i la reacció de la doctrina moral de l’Església. 

4. La doctrina social de l’Església: de la Rerum novarum de Lleó XIII a la Laudato si’ del Papa 

Francesc. 

5. La doctrina matrimonial, familiar i sexual de l’Església: de la Casti connubi de Pius XI a la 

Amoris laetitia del Papa Francesc. 

6. L’esclat de la bioètica i la doctrina moral de l’Església en defensa de la vida humana. 

7. La renovació del paradigma de la teologia moral: Del Decret Optatam totius (n.16) del Concili 

Vaticà II a la Veritatis splendor de Joan Pau II. 

8. Segle XXI: un retorn a l’esperit del Vaticà II amb el Papa Francesc 
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