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Descripció de l’assignatura:
 
Contra els qui miren els manuals casuístics i jurídics de Teologia moral com a expressió
perenne del catolicisme clàssic, cal afirmar d’antuvi que l’Església ha viscut més de mil cinc
cents anys sense aquesta mena de Teologia moral entesa com a disciplina especial (Bernhard
HÄRING, “Moral” a Sacramentum mundi, vol. IV, Barcelona, Herder 1970).
El teòleg redemptorista volia remarcar com durant l’Antiguitat i l’Edat Mitjana es mantingué
la unitat entre veritat i vida, entre Aliança i Llei, entre dogma i moral. També volia fer notar
que la Teologia moral “tradicional” no va néixer fins després del Concili Tridentí. Tanmateix,
tampoc es pot obviar que tant al Nou Testament com als Pares Apostòlics és ben present la
reflexió ètica. També l’Edat Mitjana volia mantenir aquesta integració de la reflexió moral en
el conjunt de la Teologia, però en realitat avançà vers l’especialització per dues vies diferents.
En l’àmbit de la cura pastoral, l’evolució del sagrament de la penitència va dur el naixement
d’una literatura de caràcter summament pràctic adreçada als confessors. D’altra banda, en el
marc dels estudis superiors, amb l’aparició de les universitats, la reflexió moral adoptà més
aviat una perspectiva filosòfica, primer predominantment platònica i estoica, i més tard
aristotèlica. La via pastoral i l’acadèmica no van confluir fins a l’esmentada configuració
tridentina de la reflexió moral a finals del segle XVI. Una i altra vies tenien generalitzat un
dèficit teològic important, l’absència gairebé total de Jesucrist en el seu plantejament.
 
 
Temari abreujat:
 

Consideracions preliminars: teologia moral i època medieval
1. Bases de la reflexió moral a l’alta edat mitjana
2. Especulació i debats en l’albada de l’escolàstica (s. XI-XII): S. Anselm de Canterbury i la

controvèrsia entre Pere Abelard i S. Bernat
3. Del claustre a l’escola secular: Pere Llombard (s. XII)
4. Moral en la cura pastoral i en la vida acadèmica (s. XIII): evolució dels llibres penitencials i

concepció universitària de la teologia moral.
5. Estils mendicants, menors i predicadors: dues perspectives
6. L’escola franciscana I. S. Bonaventura
7. L’escola franciscana II. Joan Duns Scot
8. La teologia de l’Orde dels Predicadors I. S. Albert Magne
9. La teologia de l’Orde dels predicadors II: S. Tomàs d’Aquino
10. Guillem d’Occam, el nominalisme i el final de l’escolàstica (s. XIV)
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