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Primer timestre             

 
Matí: de 11.30 a 13.30 hores 
 

Línies actuals i reptes de l'ètica contemporània 
El curs té per finalitat analitzar quins són els sistemes morals predominants en el món contemporani i 
considerar els reptes que, des de diferents àmbits,  se li plantegen a l'Ètica. 
Prof. Margarita Mauri 
9, 16, 23, 30  de octubre.  
 
¿Es posible  una teología de la historia? 
Al encarnarse el cristianismo en el mundo griego que no conoce la historia (el tiempo es solo un eterno 
retorno) se pierde el sentido de la construcción del mundo: todas la plegarias primeras de nuestra 
liturgia solo piden que consigamos el cielo, mientras que la plegaria de Jesús (el Padrenuestro) solo nos 
incita a pedir cosas ¡para esta tierra!. Con la modernidad se recupera el sentido de la historia pero, 
como la Modernidad ya no cree en el cielo, busca construir el "cielo en la tierra". Dos siglos después 
ese proyecto de la modernidad amenaza con construir más bien un infierno (amenaza atómica, 
amenaza ecológica, miles de muertes de hambre diarios...). ¿Tiene pues la historia una meta? ¿Qué 
significan el milenarismo y la apocalíptica bíblicos? ¿O la afirmación de Pannenberg de la resurrección 
"el fin de la historia anticipado en ella"?... 
Prof. José Ignacio González Faus   
6, 13, 20, 27 novembre. 
 
"Lo Último desde los últimos": esperança i escatologia cristianes. 
El text base serà el llibre escrit pel mateix professor, tot fent la lectura comentada d'alguns capítols, 
com ara (1) l'escatologia del NT, (2) la parusia i el judici i (3) la meta. 
Prof. Josep Giménez   
4, 11, 18 desembre 
   
Tarda: de 15.30 a 17.00 hores 
 
"Llibertat i Universalitat de Déu en Jonàs".  
"La petita obra bíblica que porta el nom de Jonàs, considerada una perla de la literatura universal 
desvetlla interès no només pel seu valor estètic i literari, sinó, sobretot, pel missatge multiforme que 
transmet d'universalitat enfront de tancament. Jonàs és una lúcida correcció a qualsevol restricció 
teològica. 
"Divergències teològiques entre Job i els seus amics". 
Si hi ha una obra en l'AT. que trobaria resposta a Nietzsche i l'existencialisme de Sartre i Camus, 
aquesta obra és Job. El seu protagonista, Job, és un home submergit en l'absurd més radical que planteja 
la vida humana, un sense sentit. Però Job és una grandiosa sinopsi del dolor humà que troba en les 
pàgines d'aquest llibre un llenguatge que porta fora del sofriment, expressant la realitat de la situació  tot 
obrint-se a l'esperança." 
Prof. Teresa Solà 
9, 16, 23 octubre 
 



Cinc mirades a l'aventura humana 
1. Viure i lluitar per viure. La vida i el seu progrés en el marc de l'evolució de la Terra i a la llum de les 
observacions científiques. 2. La bretxa homanitzadora. Elements de la singularitat de l'espècie humana 
i debat a propòsit del tema. 3. ¿Una ànima per a sortir de l'animalitat? Anàlisi dels conceptes de 
novetat en la ment i la consciència i de la seva naturalesa. 4. Espiritualitats, religions i sanitat. Anàlisi 
de la proposada con naturalitat de la transcendència i les seves dimensions. 5. ¿Botxins de la Terra?. El 
futur de la humanitat i la seva valoració des dels paràmetres de l'ecologia i la sostenibilitat. 
Prof. Ramón Nogués   
30 octubre, 6, 13, 20 ,27 novembre 
 
Redescubrir la identidad cristiana en tiempos de secularización. 
El curso pretende mostrar componentes de la identidad cristiana que aparecen en la lectura de la 
Carta a los Romanos. El texto base será: Romano Penna, Carta a los Romanos, Verbo Divino 2013. 
Prof. Josep Mª Millàs 
4, 11 desembre. 
Segon Trimestre             
 
Matí: de 11.30 a 13.30 hores 
 
Monsenyor Romero de El Salvador, autèntic profeta. 
El curs pretén mostrar com el profetisme segueix en l’actualitat. Ens centrarem en El Salvador, on 
entre els anys 1977 i 1980 es va poder experimentar la presència d’un profeta, M. Romero, el qual va 
morir màrtir. En aquest curs veurem en paral.lel les situacions i les respostes dels antics profetes 
d’Israel i les situacions i respostes profètiques de M. Romero.  
Prof.  Rafael de Sivatte 
8, 15, 22, 29 gener 
 
Va canviar Pau el missatge de Jesús?. 
Aspectes cabdals de la teologia de Pau per a creients del s. XXI. 
Prof. Xavier Alegre   
5, 12, 19, 26 febrer 
 
Els relats de la passió i la mort de Jesús en els quatre evangelis 
D’una banda, resulta impressionant el contrast entre la passió i la mort de Jesús segons Marc i la versió 
que ofereix l’evangeli segons Joan. D’una altra banda, les interpretacions que Mateu i Lluc fan de la 
passió segons Marc són molt diferents. Aquesta diversitat de les quatre interpretacions fan palesa la 
riquesa d’aquest relat, un dels més antics del Nou Testament.  
Prof. Oriol Tuñí   
4, 11, 18, 25 març. 
              
Tarda: de 15.30 a 17.00 hores 
 
Grans exploracions del segle XIX. 
El segle XIX és l’època de les grans exploracions. Missioners, antropòlegs i científics d’arreu 
s’embarcaren en l’aventura de descobrir i conèixer indrets del tot desconeguts per a “l’home blanc”. 
Volem retre un homenatge a viatgers intrèpids i aventurers que com en David Livingstone, Mary 
Kingsley, Lawrence d’Aràbia, Pedro Paez, Alexander von Humboldt o en Samuel i la seva esposa na 
Florence Baker van endinsar-se en un món totalment incògnit i desconegut. 
Prof. Irene Cordón i Jordi Canal-Soler     
8, 15, 22, 29 gener, 5, 12 febrer. 
 



" El vaixell d'Anticitera. El transport del luxe i la tecnologia de la Grècia Clàssica". 
Al 1900 es descobreix a les aigües gregues un formidable vaixell romà del segle I a.C. enfonsat, 
carregat de nombrosos objectes de luxe i escultures . Això esperona un precipitat i accidentat projecte 
de rescat. Entre els objectes troben les restes d'un complex i misteriós mecanisme compost 
d'engranatges sense paral·lels arqueològics a l'Antiga Grècia. Dècades més tard, l'equip de Jacques 
Cousteau torna per explorar el jaciment.  
Prof.  Carles Aguilar 
19, 26 febrer 
 
Modernització, tradicionalisme i sincretisme en el pensament japonès modern i contemporani 
(1868-actualitat). 
El cicle de sessions té com a objectiu situar l'estudiant davant els aspectes determinants per 
comprendre la modernitat i contemporaneïtat filosòfiques al Japó. Des del període que marca 
l'obertura del país de l'est asiàtic a la il·lustració i modernització (1868) fins a algunes de les veus 
filosòfiques actuals, les sessions sintetitzaran aquest capítol de la història intel·lectual en sentit global 
on el Japó nodreix la veritable i genuïna pluralitat filosòfica. 
Prof. Montserrat Crespín 
4, 11, 18, 25 març 
 
Tercer Trimestre             
 
Mati: de 11.30 a 13.30 hores 
 
El cíborg. Frontera de lo humano. Frontera de la teologia. 
Nos acercaremos al cíborg, fusión de la biologia y tecnologia. Y analizaremos su influencia en la 
teologia de la mano de teólogos que han colocado al cíborg en el centro de sus reflexiones y 
propuestas para la teologia del futuro. 
Prof. Francisco J. Génova  
1 abril  
 
Mística y estética  en los misterios de eleusis. 
Comentario del libro de G. Agamben : La muchacha indecible. En 1921  Odo Casel , en la abadía 
benedictina de María Laach,  publicaba el libro " La liturgia como una fiesta mistérica", donde  afirma 
que lo cristiano no es una doctrina, es un misterio. 
 Prof.: Domingo Cia 
22, 29 abril 
 
Ric en misericòrdia. Una teologia al servei del poble de Déu 
Proposem apropar-nos al pensament teològic de l’Elizabeth A. Johnson, sempre sensible als reptes que 
té la nostra cultura. Aquesta autora reivindica que la teologia sigui sensible a l’ecologia, a la defensa de 
la igualtat i els drets de les dones i a l’opció preferencial pels pobres. Des d’aquestes motivacions, 
Johnson aborda els continguts centrals de la fe (Déu, el Crist, l’Església) tot mostrant l’enorme 
potencial que tenen per donar sentit al que vivim. 
Prof. Núria Caum 
6, 13, 20, 27 maig 
 



Tarda: de 15.30 a 17.00 hores 
 
La participación, el protagonismo, la formación y la misión de los laicos en la Iglesia. 
El papa Francisco en el número 102 de la exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” nos llama la 
atención sobre el papel y el protagonismo que los laicos deben tener en la Iglesia y hace un 
llamamiento a que el laicado tome conciencia de su responsabilidad eclesial. Reflexionaremos sobre 
esta realidad tratando de responder a una cuestión: ¿nos encontramos ante un redescubrimiento de la 
Iglesia misma y su relación con la Sociedad? 
Prof. Armando Cester  
1 abril   
 
"La diaconia ecumènica: cridats a l'acció tranformadora": 1. Missió de l'Església y 2."Diaconia 
ecumènica": S'ha afirmat que la missió de l'Església és "predicar l'Evangeli".  
Però això vol dir sobretot : ajudar al món". Un llarg procès ecumènic ens explica qué vol dir això segons 
aquest document del Consell Mundial de les Esglésies.   
Prof.: Hèctor Vall 
22, 29 abril 
 
La(s) Angoixa(s) o Malestar(s) del segle XXI. 
La situació social actual mutant  comporta reaccions conscients i inconscients d’inquietud, temor, pors, 
neguits, ansietats i angoixes. Quines classes d’angoixa emergeixen? Seguirem, entre d’altres, al  teòleg 
i psicoterapeuta Eugen Drewermann: “Angoixa i paraula”(Marc) i “Psicoanàlisi i teologia moral” 
(angoixa i culpa), junt amb  l’Olivier du Roy, “la Regla d’or: una màxima universal”. El punt de partida 
serà una mirada psicoanalítica  a partir del llibre de Freud: El malestar a la cultura (1930) junt amb 
pròpia mirada personal des de l’actitud confiançal i esperançal. 
Prof. Jaume Patuel 
6, 13, 20, 27 maig 
 
 


