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P - robablement, quan aquest escrit arribi a mans del lector, l'enre- 
nou de l'assignatura de religio hagi tancat un nou episodi. O potser 
no! En qualsevol cas, no ens hem d'enganyar. A Espanya, la qüestió 
religiosa encara no s'ha desfet de la memoria historica del nacional 
catolicisme. I a Catalunya, tampoc. El tema de la classe de religió n'és 
un pur exemple i est& embolcallat de massa carrega d'impactes aliens 
al treball intel.lectua1 i, per tant, sospito que sobre l'assignatura 
esmentada res profund, seriós i nou n'hagi esdevingut. 

És evident que la incapacitat per resoldre el tema de la classe de religió 
a l'escola pública no pot ser conseqiiPncia d'una Única causa. Efecti- 
vament, les actituds a voltes prepotents, restauracionistes o desquali- 
ficadores, les provocacions sistematiques, la crispació i l'hostilitat, l'as- 
saig d'una nova creuada, els interessos per mantenir quotes de poder 
o per produir tensions polítiques de partit més enlla de polítiques edu- 191 
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catives, la manca d'analisis rigoroses de la realitat social i educativa, el 
desconeixement de la normativa vigent, la polisPmia de conceptes 
relativament nous en el nostre entorn com la lai'citat o la cultura reli- 
giosa ..., configuren un magma dens i socarrimat, un escenari viciat 
fins a l'extrem que dóna com a resultat un immobilisme malgrat el 
debat aparent i, alhora, impossibilita el veritable dialeg i la cerca d'una 
proposta de futur. 

D'altra banda, en parlar de la classe de religió, sovinteja la barreja de 
qüestions com el tema de l'autofinan~ament de 1'Església o el tema de 
l'escola concertada, en bona part, de titularitat dependent d'ordes reli- 
giosos. No neguem els seus vincles ni la complexitat de la realitat i del 
moment, pero aixb no ens ha fer dimitir d'una analisi acurada i cen- 
trada en el nucli de la qüestió. 

Per acabar d'adobar el tema, la proposta del nou Estatut de Catalunya 
incorpora a l'article 21.2. una fórmula ben peculiar: "Les mares i els 
pares tenen garantit, d'acord amb els principis establerts per l'article 
37.4, el dret que els assisteix per tal que els seus fills i filles rebin la for- 
mació religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions a les 
escoles de titularitat pública, en les quals l'ensenyament és laic". Mai 
havíem tingut en un mateix text d'aquest gruix dos conceptes apa- 
rentment tan antagbnics (formació religiosa i lai'citat). Personalment, 
m'hi apunto, si fonamentem i aprofundim aquesta proposta. Pero, 
atenció! Com es gestionara aquesta evident bipolaritat si els actors 
implicats no van més enlla del text? 

La nostra reflexió pretén explicar, des d'una perspectiva propositiva, 
per que es necessari un canvi de tractament i de presentació de la reli- 
gió a l'escola pública i com fora possible un nou model. Hem optat per 
una visió global de les qüestions més significatives en detriment d'una 
analisi dels aspectes particulars. 

Cal reconPixer que aquest no és el tema més important del debat edu- 
catiu que tenim a casa nostra. Ara bé, tampoc siguem ingenus, no es 
tracta d'una qüestió menor, ja que per darrere hi emergeixen qües- 
tions vinculades al model d'estat, a la presencia pública de les tradi- 
cions religioses, a la noció de persona i les dimensions objecte de pro- 
cés educatiu, a la llibertat de consciPncia, a la reglamentació laboral 
d'un determinat cos docent ... 
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Recordem, de forma sintetica, els tres grans posicionaments presents en 
la societat catalana. En primer lloc, aquells que reivindiquen la per- 
manencia de les classes de religio a l'escola pública sota la modalitat de 
les diverses confessions. Aquí, normalment, les qüestions de "matis" 
generen més o menys grinyol segons com es resolgui el que hauran fer 
aquells estudiants que no hi opten, quines són les condicions de l'esta- 
tut laboral dels mestres i professors de religió, si l'assignatura és ava- 
luable o no ..., tot determinant un resultat final més o menys polemic. 
En segon lloc, aquells que militen per la desaparició de la religio del sis- 
tema escolar o, almenys, de l'horari academic. Finalment, també hi ha 
un col.lectiu important que defensa una tendencia acord amb els nous 
temps i que proposa una "cultura religiosa" obligatoria amb la condi- 
ció d'eliminar la modalitat confessional a l'escola pública. 

Dit aixb, a tall de llarga introducció, estructurarem la reflexió en tres 
grans apartats: Per que és necessari un canvi? El model de "cultura reli- 
giosa" és la millor alternativa al model actual? Quin fóra el model d'or- 
denació desitjable i com cal resoldre el problema laboral del professo- 
rat de religio? 

El nostre proposit és elaborar un breu discurs que no remeti en prime- 
ra instincia a una Constitució i10 a uns acords, sinó que construeixi 
un model sense els seus condicionaments. Reconeixem, d'altra banda, 
que la teranyina legislativa també subjuga l'ordenació escolar de l'en- 
senyament de religió i ens proposem mantenir-nos-en al marge. Anti- 
cipem, pero, que la complexitat actual, o bé el que té de polifacetica la 
situació a la qual hem de respondre, no mereix una contestació ni 
bipolar ni uniforme. 

I. Per qui és necessari un canvi? 

Moltes i importants són les causes que reclamen un canvi en el trac- 
tament de la religio a l'escola. Aquesta amplia gamma es podria rea- 
grupar en quatre grans eixos: a) les causes vinculades a la constatació 
d'una societat diferent; b) les causes relacionades amb les experiencies 
i els resultats de la praxi educativa de la religió en el marc escolar; c) 
les causes provocades en pensar l'educació en clau de capacitats i/o 
competencies a promoure en els futurs ciutadans; d) les causes deriva- 
des d'una noció critica de religio i de lai'citat més enlla dels obscuran- 
tismes, les pors i els interessos. 
a) Pel que fa al primer grup, cal tenir present que la dada sociologica 193 
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ens indica en el nostre entorn una existencia significativa de l'indife- 
rentisme religiós, l'agnosticisme o l'ateisme. Alhora, la mateixa font 
sociologica també detecta un gran nombre de diversitat religiosa i de 
pluralisme de confessions i tradicions religdes que conviuen pacífi- 
cament. Les estadístiques continuen situant el catolicisme com el refe- 
rent religiós majoritari, tot i que s'evidencien diversos nivells de vin- 
culació. Paral.lelamentyes constata una important reivindicació de 
l'experiencia religiodi espiritual al marge de l'adhesió a una determi- 
nada església o comunitat. El procés de la secularització, doncs, no ha 
obtingut tots els resultats previstos. El que sí que ha fet és minar els 
monopolis del discurs religiós i seu el control per traslladar-10s a l'am- 
bit de la decisió personal. El que també ha fet és provocar reaccions de 
retorn a models de credulitats irracionals, individuals o col.lectives 
(entre ells els fonamentalismes), i l'activació de gurus de tot mena. 
D'altra banda, tradicions de rellevancia historia han vehiculat, en un 
context democratic, acords de col~laboració amb el mateix Estat i les 
diverses institucions, senyal inequívoca del seu afany de participar 
corresponsablement en el teixit social com a entitats i com a ciuta- 
dans. En definitiva, des de la sociologia de la religió, el nostre context 
és infinitament més complex que la simple dualitat de creients i de no- 
creients. Podem pensar un model d'ensenyament de la religió a l'es- 
cola sense aquestes dades? 

b) Pel que fa al segon grup de causes, cal tenir present tot l'esforc deri- 
vat de la LOGSE en exigir el disseny d'uns curriculums de religió, si 
més no amb cara i ulls, amb les mateixes característiques formals que 
la resta de les arees o materies. Amb tot, i per fer justícia, hem de recor- 
dar una queixa del professorat de religió. Es tracta de la dificultat, a 
voltes impossibilitat, de desenvolupar els continguts del curriculum de 
religió catolica. Sovint, els docents han percebut que els nivells de 
referencia cognitius o d'experiencia dels seus alumnes queden molt 
lluny del punt de partenca sol.licitat pel currículum. També han per- 
cebut que davant del pluralisme religiós que es manifesta a les matei- 
xes aules, als barris, als mitjans de comunicació o a Internet, resulta 
més important consolidar coneixements generals i comuns sobre la 
religió que aquells de tipus més particular, específic o confessional. Els 
mestres i professors de religió han fet un gran esforg: que s'ha tradui't 
en una gran producció de materials didactics i en un reconeixement 
generalitzat de la seva valua docent. Aquesta valua, interes i disponi- 
bilitat també han quedat expressades en la presencia reiterada del 
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tar sovint contra la incomprensió de la mateixa jerarquia o de llAdmi- 
nistració. El dret dels bisbes a atorgar la rnissio, (permís o autorització 
canonica per a ensenyar religió) juntament amb la proposta de nome- 
nament anual, ha topat constantment amb la idea d'estabilitat i nor- 
malitat laboral. I aixo no pot continuar així. Podem pensar un model 
d'ensenyament de la religio a l'escola sense tota aquesta praxi i expe- 
riencia acumulades? 

c) La relació de les causes provocades en pensar l'educació en clau de 
capacitats i10 competencies a promoure en els futurs ciutadans es con- 
textualitza en un discurs pedagogic. L'educació té tres grans antino- 
mies: l'adoctrinament, la neutralitat i el tabú. En la nostra hipotesi, els 
alumnes no necessiten un adoctrinament religiós, sinó un bagatge cul- 
tural i antropologic que els ajudi a afrontar i gestionar amb criteri la 
complexa realitat de la pregunta religiosa. A l'escola, hem de saber 
introduir la reflexió crítica i la sana confrontació, la descoberta dels 
propis valors o de l'atri i dels seus reptes, el dihleg i la diferPncia i, fins 
i tot, la resolució dels conflictes en materia religiosa. Per tant, no és 
possible practicar la neutralitat educativa. Ens distanciem de models 
de plantejament sobre l'ensenyament de la religio -a voltes tan dife- 
rents i tan propers- com els presents als Estats Units i a Franca. Amb- 
dós, per motius ben diversos tenen basicament prohibit (tabú) l'en- 
senyament de la religió a l'escola, tot i que els primers estan conside- 
rats una de les societats més religioses i els segons han obert un seriós 
debat sobre la necessitat d'incorporar continguts de religio a l'escola. 
Sembla que la fórmula no funciona prou bé educativament parlant, ja 
que els primers són ben coneguts pel seguit de col.lectius fonamenta- 
listes i els segons, per voler solucionar la qüestió dels simbols religio- 
sos a cops de llei. 

Quines podrien ser les necessitats "religioses" del ciutada del futur des 
de la perspectiva de capacitats o competencies? En proposem les 
seguents: capacitat de gestionar la informació religiosa; capacitat de 
comprendre els missatges i els simbols de les principals tradicions reli- 
gioses; capacitat de valorar críticament les aportacions i les limitacions 
de les religions; capacitat per viure el pluralisme religiós des del res- 
pecte i el diileg; capacitat d'incorporar amb coherencia la resposta per- 
sonal al sentit Últim de la vida amb totes les seves implicacions Pti- 
ques; capacitat de desenvolupar el judici religiós tot transitant pro- 
gressivament d'una heteronomia a una resposta del subjecte lliure, 
conscient i compromesa; capacitat de possibilitar personalment el dia- 195 
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leg entre els continguts d'una determinada fe i la cultura. Podem pen- 
sar un model d'ensenyament de la religió a l'escola sense aquesta mira- 
da a les necessitats del futur? 

d) Les causes derivades d'una noció critica de religió i de lai'citat més 
enlla dels obscurantismes, les pors i els interessos també són motiu per 
al canvi. 

En raonar sobre la justificació de l'ensenyament de la religio, sovint 
s'argumenta molt i molt bé l'empremta de les religions sobre la cultu- 
ra. No tornarem més sobre aquest tema. La solidesa d'aquest argument 
és obvi i ja no mereix ni una sola paraula més. Ens interessa, pero, 
aprofundir l'entranya antropologica de la religio. Seguir la pista des 
del paradigma de la complexitat per percebre, també, la prbpia com- 
plexitat de la religio en l'home. Es tracta de ponderar si la religió inci- 
deix en quelcom essencial o secundari. Pensem, juntament amb molts 
autors, que la religió és un dels fenomens més extraordinaris de l'an- 
tropologia i, en conseqü6ncia, de l'ésser huma. En presentem algunes 
aportacions. 

Primera. Si recuperem l'etimologia i ens permetem un certa amplitud, 
recordarem que l'expressió religió pot tenir, almenys, referitncies a tres 
vocables: religare, relegere i re-elegire. Així, per a l'individu concret o per 
al col.lectiu, la religio representa un lligam, un relligam, un tornar a 
una matriu primigenis, una trobada amb la unitat fonamental i10 fun- 
dant ..., que cohesiona el seu existir; per a l'individu concret o per al 
col.lectiu, la religio és una relectura de la historia i dels esdeveniments, 
del món, de les qüestions fonamentals de la vida, dels valors ...; per a 
l'individu concret o per al col.lectiu, la religió és una elecció, una tria, 
una opció, un seguiment ..., que atrapa i afecta les decisions més sig- 
nificatives de l'existitncia. 

Segona. La pregunta, l'expectativa, la contemplació, la trobada ... sobre 
o amb llAlt:re, el Misteri o el Tot, provoca un "moviment" en el jo. 
Sabem que tota relació profunda demana un gir de perspectiva, una 
nova actitud davant de ..., en definitiva, una sortida d'un mateix. 
D'aixb, se'n diu descentrament. Aquest procés té una profunda carre- 
ga educativa, ja que, al marge de la configuració final, dinamita l'acti- 
tud egocitntrica. 

196 Tercera. Si hi ha quelcom comú en la dimensió etica de les religions és 
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l'enorme importancia de la fraternitat. En conseqüPncia, l'excepcio- 
nalitat de la qüestió religiosa per a construir una societat més fraterna 
és evident. Marginar l'estudi i el coneixement del potencial disponible 
en el rerefons Ptic de les religions i, per tant, les seves raons, les seves 
actituds, les seus codis ... suposaria la renúncia a un important pdsit 
d'utopia i de compromís que no ens podem permetre el luxe ni de 
rebutjar ni d'ignorar. 

Quarta. Davant de les experiencies de patiment, les tradicions religioses i 
els homes creients es continuen preguntant i segueixen comprometent- 
se. El sentit de la vida és un dels més importants potencials de l'ésser 
huma. I les religions són atorgadores de sentit i vehiculadores de projec- 
te de vida. Hem de recordar-nos mútuament i hem de saber explicar que 
la societat no sols necessita bons professionals, sinó persones carregades 
de sentit capaces de donar respostes al gran projecte d'humanització. 

Cinquena. La historia ens ha ensenyat prou bé les conseqüPncies de la 
manipulació dels continguts i de les praxis religioses. Quan determi- 
nats interessos polítics, economics o psicolbgics perverteixen la reli- 
gió, l'home pot arribar a quotes d'inhumanitat ben insospitades. En 
qualsevol cas, i ara des de la perspectiva negativa, aix6 indicaria fins a 
quin punt juga la religió en el factor huma. 

En definitiva, l'ésser huma disposa d'una dimensió d'obertura profun- 
da, de qüestionament radical vers la possible existencia i10 incidencia 
del transcendent. Aquesta dimensió antropologica té un discurs obert 
en la seva resposta. I una manera de respondre'n és la religió, millor 
dit, les religions. L'experiencia religiosa, al marge de tota la seva mani- 
festació cultural, marca l'existencia de l'ésser huma tot posant-10 en 
una actitud de moviment o de buidament, de recerca i de percepció, 
de certesa vital, d'inconformisme amb el present i de compromís per 
una utopia. Parlar de la religió, doncs, és parlar de l'entranya de l'ho- 
me. Pot l'escola obviar el coneixement d'aquesta realitat? 

D'altra banda, la la'icitat és aquell esforc per defensar la independencia 
de les persones, de la societat, de l'estat de tota influencia eclesiastica 
o religiosa. Aquest fou el leiv motiv en el context de la Revolució Fran- 
cesa. L'intent de reconduir privilegis i de guanyar autonomia han con- 
solidat tot un projecte de societat que fins i tot ha estat incorporat en 
bona part en els mateixos documents del Concili Vatica 11. Ara bé, no 
ens podem quedar en una pura reivindicació i actualització de la laPci- 197 
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tat acomplexada per les condicions del seu naixement (cato-la'icitat). 
La vida democratica, el pluralisme religiós, la necessitat de la cores- 
ponsabilitat i de la participació pública de tothom, la igualtat i el res- 
pecte ... han de generar un nou rol i un nou compromís de la lai'citat. 
Pel que fa a projecció politicosocial, aquesta laycitat ha d'esdevenir 
irbitre, possibilitadora del joc de cadascuna de les parts, de considera- 
ció i reconeixement de totes les institucions presents a la societat, 
incloses les entitats i les institucions religioses. Lai'citat que permetra 
la col~laboració mesurada i sense privilegis. I pel que fa al fenomen 
religiós, una lai'citat que tradueixi operativament all6 que Debray va 
demanar: Passar d'una "lai'citat d'incompetencia (al10 religiós no ens 
incumbeix) a una lai'citat dfintel.ligencia (el nostre deure és compren- 
dre'l)". Per tant, el nou rol de la lai'citat ha de dissenyar molt clara- 
ment el model de configuració social i política que permeti diversos 
nivells de col.laboraciÓ en un marc de reglamentació i d'equitat. Un 
model que no desenvolupi una estrategia de col.laboraciÓ i d'integra- 
cio de les institucions religioses no és un model de lai'citat del segle 
XXI. Un model que no reconegui l'aportació antropologica de les reli- 
gions i de l'experiencia religiosa no és un model de lai'citat del segle 
XXI. Un model que no diferencii la confessionalitat del confessiona- 
lisme i que no aporti mecanismes per evitar el segon dels casos no és 
un model de lai'citat del segle XXI. Un model que no tingui un criteri 
epistemologic clar -dlacord amb les finalitats de l'escola- per discernir 
els sabers sobre la religió no és un model de IaYcitat del segle XXI. 

Ens queden dos esculls, hores d'ara, quasi tbpics. No és la religió quel- 
com privat i quelcom que no participa de l'ambit comú? QuP n'ha de 
fer l'espai públic? Les opinions, els plantejaments o les militancies reli- 
gioses personals són privades com puguin ser-ho les meves opinions 
polítiques, els meus plantejaments sobre la sexualitat o les meves pre- 
ferencies estetiques. Qualsevol d'aquests aspectes individuals no ha 
d'entrar a l'espai públic. Ara bé, el llegat cultural de les grans tradicions 
religioses no és una qüestió privada; la incidkncia de l'experiencia reli- 
giosa en l'arquitectura de l'huma no és una qüestio privada; l'aporta- 
cio social de les confessions a través d'entitats de la seva dependkncia 
(escoles, hospitals, leproseries, ONG ...) no es una qüestio privada; la 
producció de les religions pel que fa al conreu espiritual, producció 
narrativa, cúltica, artística, organitzativa o celebrativa ... no és una 
qüestió privada. 
L'ambient postmodern ens ha abocat facilment a un imaginari sobre 
el fet religiós que ha migrat d'una visió preferentment social -amb un 
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cos doctrinal vinculat a una organització jerhrquica-, a una mena d'hi- 
permercat de consum individual i privat -que incorpora tota mena de 
dPries, esoterismes, credulitats i espiritualitats. Aixb ni és fet religiós ni 
s'ha d'incorporar a l'hmbit public. En la qüestió religiosa, el dilema pri- 
vat-públic és un fals dilema, és un parany. Efectivament, algunes qiies- 
tions són privades i d'altres són ben públiques. La Bíblia, i amb ella 
tots els grans textos sagrats, com a referPncia dlexcel.lPncia narrativa, 
antropolbgica i religiosa; la col~laboració de determinats ordes que 
disposen d'hospitals, centres educatius o establiments per a marginats; 
el debat sobre la conveniencia de mantenir o d'incorporar determina- 
des festivitats religioses per la seva rellevancia; els signes, els símbols, 
les tradicions i costums ..., de carhcter religiós a les arrels d'un poble; 
determinats gestos i rituals que tenen reconeixement civil (per exem- 
ple, el matrimoni) ..., són fets religiosos i públics. En definitiva, el 
patrimoni de les grans tradicions religioses, més enlla de la meva pos- 
sible vivencia privada personal, també té un carhcter public. En un 
context de multiculturalitat i de diversitat no podem reduir la con- 
cepció d'espai "comú" escola; als aspectes comuns a priori. L'escola ha 
de saber gestionar la diversitat ideolbgica, per6, molt especialment, 
conrear la integració de totes les mentalitats i tradicions que tinguin 
interessos comuns tot i que els seus arguments no siguis els mateixos. 

En conseqiiPncia, un escenari de lai'citat "madura" hauria de percebre 
com les aportacions de les teologies i de les antropologies s'han anat con- 
vertint en funcions dependents d'una mateixa equació: l'home i el seu 
misteri. Un escenari de la'icitat "madura" hauria de preparar mecanismes 
educatius per saber discernir les aportacions optimes de les religions i les 
possibles perversions i/o manipulacions d'aquestes. Un escenari de lai'ci- 
tat "madura" hauria d'organitzar un model polític i social on quedessin 
garantits tots i cadascun del drets bhsics i la possibilitat de treballar per 
aquests drets per totes les parts de la societat, incloses les confessions. Un 
escenari de lai'citat "madura" hauria de garantir la convivPncia en res- 
pecte i en equitat entre diversos col.lectius de tradicions diferents. Un 
escenari de lai'citat "madura" hauria de permetre el respecte i la praxi 
d'una Ptica de mhxims derivada d'una determinada mentalitat 
religiosa o no, sempre que aquesta respecti els drets fonamentals. 

II. El model de "cultura religiosa" és la millor alternativa al model actual? 

Tot i que l'expressió "cultura religiosa" aplicat a un nou plantejament 
de la classe de religió és de la dPcada dels setanta, cal reconcixer que 199 
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la seva popularitat no arriba fins aquests darrers anys. Recentment, 
diversos col.lectius (associacions, partits polítics, sindicats ...) i destaca- 
des personalitats del món de l'educació han subscrit la proposta que 
rep el nom genPric de "cultura religiosa". Tot i que actualment no tot- 
hom interpreta el mateix, la caracterització d'aquesta modalitat esta- 
ria definida per aquests trets: un ensenyament de la religió fonamen- 
talment cultural; un ensenyament amb la pretensió d'objectivitat i 
d'equilibri en tractar les diverses tradicions religioses lluny de pzovo- 
car una iniciació religiosa o un adoctrinament; un tractament de la 
religió basat en els diversos sabers sobre la religió; un ensenyament 
obligatori i comú durant tot el procés educatiu o, almenys, durant 
alguns cursos; un ensenyament que no demana cap autorització ni té 
cap lligam amb una confessió concreta; un ensenyament amb volun- 
tat empatica vers el fet religiós. 

Malgrat, pero, la popularitat d'aquest model relativament recent, ens 
hauríem de fer dues qüestions previes. La primera: Per que fonamental- 
ment no han funcionat de manera generalitzada les propostes que han 
tendit cap a aquesta línia de treball? Ens referim, per exemple, a l'assig- 
natura per a la secundaria Societat, cultura i religió, que es va intentar 
implementar en el marc de la LOGSE en els territoris dependents del 
MEC; ens referim als continguts de cultura religiosa a l'interior de 1'8rea 
del Coneixement del medi que l'ordenació catalana determina, encara 
actualment, alternatius a la religió; ens referim a la modalitat aconfes- 
sional alternativa a la modalitat confessional que va preveure la LOCE. 
La simple al.lusiÓ a les pressions de l'episcopat és insuficient. La sego- 
na: Per quP al bell mig del debat de la LOE encara el president del 
Govern espanyol afirma que sí a la religio per a aquells que la demanin, 
perd que de cap de les maneres.imposar-la a la pública? Per que a les 
més altes instincies civils no hi ha pas a una voluntat de parlar de la 
religió des d'un altre paradigma, per exemple "cultura religiosa"? 

La resposta és dura i contundent. Pel mal fer historic de 1'Església 
sumat a una important ignorancia sobre el fet religiós, un sector molt 
important de la població té mal de panxa quan sent parlar de religió. 
Tot el que soni a religio va al mateix sac ... En aquest sentit, caldria dir 
i advertir que, si no tens una preparació o sensibilitat especial, la 
distancia entre la "cultura religiosa" i la "religio confessional" és molt 
petita, ja que ambdues participen d'un mateix denominador pro- 
blemktic: la religio. Mentre no destraumatitzem aquest concepte, molt 
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Aclarida aquesta qüestió general, voldríem seguir el nostre itinerari 
referit a la "cultura religiosa". No es tracta de refusar el plantejament 
de base ni negar l'enorme valor de la seva aportació. La nostra inten- 
ció és mostrar les limitacions d'aquest plantejament que sovint es pre- 
senta amb certa ingenui'tat com l'alternativa a la situació del nostre 
país. El mostrari de les limitacions que a continuació es descriu pretén 
fer entendre la necessitat de respondre i10 de considerar unes qües- 
tions de fons ..., tot i que, segurament, encara s'hauria d'anar molt més 
enlli. Les observacions principals són sis. 

a) Observació epistemolbgica. Es tractaria d'aclarir, en primer lloc, l'es- 
tatut epistemologic d'aquest saber dit "cultura religiosa". És un resultat 
de les cerques de la historia de l'art, de la historia de les religions, de la 
psicologia de la religio, de l'antropologia religiosa, de la filosofia de la 
religió o de la mateixa fenomenologia de la religió? Alguna d'elles fa de 
pal paller? Si parlem d'una sumatoria, pot realment un estudiant no 
universitari encaixar tot aquest complex perspectivisme? Ens pregun- 
tem, a més, si la "cultura religiosa" incorpora els continguts de les 
diverses teologies (catolica, luterana, calvinista, ortodoxa, islimica...). 
Si la resposta és negativa, haurem de dir que la cultura religiosa és molt 
deficient, ja que es deixa una bona part del discurs religiós. Si la res- 
posta és positiva, ens trobarem amb el problema que la cultura religio- 
sa deixara de ser aconfessionall ja que les teologies són, per definició, 
sabers i discursos que incorporen la respectiva font revelada. 

b) Observació formativa. Salvant l'excepció dels professionals de l'en- 
senyament de la religio actuals i dels titulats superiors en CiPncies 
Religioses o en Teologia, ens preguntem qui a 1'Estat espanyol ha rebut 
i ha consolidat un estudi seriós del fet religiós. Qui pot acreditar conei- 
xements sobre aquest tema? És evident que, de casos particulars, en 
trobarem! Caldri veure els seus orígens o el seu procés d'autoformació, 
pero en general, si repassem els currículums de les carreres universita- 
ries del nostre país, ben poca cosa podrem detectar-hi. I ja no parlem 
dels estudis de Magisteri, que, salvant itineraris excepcionals o facul- 
tats, pel que fa a l'aprofundiment del fet religiós, encara són més defi- 
citaris. En definitiva, som conscients de quina formació sobre la Bíblia, 
1'Alcora o els Vedes tenen els recents diplomats en Magisteri de les uni- 
versitats públiques, per posar-ne un exemple? Podrien aquests mestres 
ensenyar "cultura religiosa"? 

c) Observació laboral. Si realment creiem en una materia o assignatu- 201 
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ra amb el mateix rigor que en les altres, llAdministraciÓ haura de pre- 
veure un concurs d'accés o unes oposicions que vagin consolidant un 
cos docent d'aquesta especialitat. Un altre plantejament fóra una farsa. 
D'altra banda, és totalment increible el comentari d'alguns defensors 
del model que "recondueixen" el professorat de religió catolica actual 
(més de 15.000 mestres i professors a l'ensenyament públic espanyol) 
a mestres i professors de "cultura religiosa". Quan sigui l'hora de la 
veritat, ni sindicats, ni associacions professionals, ni associacions de 
mares i pares ni la mateixa Administració permetra que l'antic cos 
passi a formar part d'aquest nou grup d'ensenyants. 

d) Observació teleologica. Quina és la finalitat d'aquesta materia? Evi- 
dentment és cultural i actitudinal. Perb més enlla, en el seu horitzó ... 
que cal esperar del mestre i de la materia? Una invitació a la neutrali- 
tat per tal de triar en un futur? Tenir sensibilitat per reconeixer un 
seguit de bones coses en totes les religions? Una veritable actitud 
empatica? Alguns defensors del model aporten una finalitat relaciona- 
da amb el diileg interreligiós. Ens preguntem també fins a quin punt 
pot tenir sentit una intencionalitat interreligiosa si no hi ha possibili- 
tat d'una reflexió intrareligiosa. 
A l'interior dels nostre sistema educatiu, només uns credits de 
secundaria són introdui'ts amb la paraula "cultura", en concret, la "cul- 
tura clPssican. I aixo ja ens diu molt. Les Prees es presenten sota l'epí- 
graf educacici: educació visual i plastica, educació musical, educació 
física, educació en valors ... Més endavant, simplement pels sabers: 
matem8tiques, física, informitica, literatura ... Quan parlem d'educa- 
cio, estem apuntant intencionalitats clares: uns coneixements que ens 
facin créixer, gaudir, fruir, practicar i viure la realitat musical, física, 
plastica ... No es pot educar sense portar a la vida! Quin és el grau de 
conducció a la vida de la "cultura religiosa" o, si es vol, quin és el seu 
grau educatiu? Els professors de "cultura religiosa", han de recomanar 
la "practica" d'allo que ensenyen com ho fan els mestres d'educació 
musical o d'educació física respectivament? 

f) Observació curricular. On rau la justificació d'una materia indepen- 
dent sota la denominació de "cultura religiosa"? Si la cultura religiosa 
pretén situar l'alumne de manera lúcida davant dels diversos produc- 
tes literaris, artístics, histbrics ..., tal vegada en tinguem prou amb els 
sabers actuals i all6 que ens quedaria per realitzar fóra la incorporació 
d'aquestes dades a l'interior de les materies actuals. 
I on comenca i on acaba el currículum? Qui l'elabora? Una mena de 
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"savis" de les diverses confessions? Tal vegada uns "representants"? 
Pero, una altra vegada la intervenció de les confessions ara a través 
d'un "representat" o d'un "savi"? De quines tradicions? Només de les 
contemporanies? De les més proximes geograficament o cultural, de 
les de major presencia als mitjans de comunicació? Amb un tracta- 
ment per igual en l'amplitud del temari i en el temps dedicat? I de la 
resta de les cosmovisions? I les espiritualitats? També les cosmovisions 
i espiritualitats no religioses? I per qui. no de totes les mentalitats, tal 
com proposa un important historiador catala? ... Segueix sent aix6 
"cultura religiosa"? Més aviat, des del rigor científic i epistemologic, 
aixo podria semblar un poti-poti. 

g) Observació didactica. Un dels actius del model de "cultura religio- 
sa" ha estat garantir la unitat del grup classe tot compartint el procés 
d'ensenyament-aprenentatge sense cap diversificació. Des d'aquest 
model, s'ha criticat molt l'elecció d'un determinat ensenyament de 
religió confessional, perqui. aixo suposa una mena de separació a 
causa de les creences. Estem segurs que, en el context d'una assigna- 
tura amb rigor de "cultura religiosa" i davant d'un grup on tinguem 
alguns alumnes musulmans, podrem mantenir per a tots el mateix 
ritme de treball per aprofundir 1'Alcora i les seves sures? Siguem serio- 
sos, en un context de pluralisme sempre s'han de conjuminar les agru- 
pacions comunes i les flexibles. En un futur, superat el primer moment 
"magic" de presentació de les tradicions religioses, s'arribara a la siste- 
matització en que els alumnes de "cultura religiosa" probablement 
també hauran de participar en agrupacions flexibles per raó dels seus 
coneixements. I atenció! Hem d'acceptar que una font de coneixe- 
ment és el context personal, familiar, social o experiencial. La realitat 
social i, per tant, la realitat escolar té en una mateixa mostra d'edat, 
una major diversitat sobre els referents cognitius o d'habilitats sobre la 
religió que sobre la lectoescriptura, les matematiques o la piscina i, en 
totes aquestes, hi hem introduit necessariament les agrupacions flexi- 
bles. 

IXI. Quin fóra el model d'ordenació desitjable i com cal resoldre el problema 
laboral del professorat de religió? 

Arribats en aquest punt, és evident que el nostre posicionament no s'i- 
dentifica amb la sortida de la religió del sistema educatiu. Tampoc 
amb el model de possibilitar l'elecció entre fer religió o no fer-la sense 
cap quota. Aquesta posició progressista pot quedar molt bé per a deter- 
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minades opcions polítiques, per6 manifesta una enorme deficiencia 
educativa. Finalment, l'opció "cultura religiosa" aporta una bona 
intu'ició, per6 es presenta forca limitada. 

El problema de les diverses posicions rau en la seva pobresa i limitació 
en tant que són models únics (tots els alumnes cursen religió, cultura 
religiosa aconfessional, res), o bé, són models alternatius excloents 
(religió-Ptica, religió confessional-religió aconfessional, religió-res ...) 
Ja hem dit que el sistema educatiu no pot ser incoherent amb el model 
polític, ni autista amb la realitat social plurireligiosa, ni ali$ a les neces- 
sitats formatives dels futurs ciutadans, ni tampoc desconeixedora de 
les aportacions de les ciencies de la religió i les seves didictiques. 
Necessitem un model innovador i integrador, adhuc, flexible. Creiem 
que, en aquest moment i en un futur proxim, el millor model seria 
garantir uns trams educatius progressius i complementaris d'acord 
amb les necessitats d'aprenentatge dels alumnes. En concret, caldria 
garantir, durant uns determinats cursos, uns coneixements basics 
sobre el fet religiós de caracter general i comú; en uns altres, l'opció 
per aprofundir continguts de cultura religiosa confessional segons els 
interessos formatius de les famílies i/o usuaris del sistema educatiu. 
Completaria el sistema, un tram dedicat al dialeg interreligiós. L'opor- 
tunitat d'un triple tractament progressiu de la religió des d'uns con- 
tinguts de cultura religiosa aconfessional (obligatoria), els continguts 
intraconfessionals (opcional amb diverses variants) i un Últim graó 
amb un tractament interconfessional (obligatori) donaria resposta a 
les necessitats i exigPncies de tothom. 

Concretem una mica més. 
L'ensenyament del fet religiós (obligatori) podria desenvolupar-se 
durant dues terceres parts de l'educació primaria (per exemple, durant 
dos cicles) i durant la primera meitat de l'educació secundaria obli- 
gatoria. A primaria, fóra millor desenvolupar-10 de manera integrada 
des del Coneixement del medi social i cultural. Aixo representaria una 
gran normalització, ja que els alumnes no percebrien la religió com 
una mena de calaix a'illat, sinó com quelcom ben present a l'entorn. A 
la secundaria obligatoria, cal que es crei' una materia especifica amb 
professorat que tingui formació apropiada, sempre per treballar aspec- 
tes basics i comuns de la religió i per a coneixer les grans tradicions 
religioses i les seves produccions. El gran actiu d'aquest tram és garan- 
tir una formació basica per a tots, reivindicació ineludible dels educa- 
dors i de la societat en general. Les confessions han de prendre cons- 
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ciPncia que, tot i que l'acte de creure, és a dir, la creenqa, és al10 que 
genera manifestació i, per tant, la cultura religiosa, en el marc escolar 
no poden apropiar-se en exclusiva dels continguts culturals i antro- 
pologics. Aixb significa que cal introduir nous continguts al currícu- 
lum del Coneixement del medi de primaria i que cal elaborar-ne un de 
nou per a secundaria. En aquest marc, algunes de les observacions de 
l'apartat segon queden aquí resoltes o resten obertes a desenvolupa- 
ments ulteriors. 

L'ensenyament intraconfessional (optatiu) podria fer-se present 
durant un cicle de primaria i durant un cicle de secundaria obligatbria 
i hauria de tenir com a rerefons la part comuna ja estudiada. Aixo 
requeriria un bon exercici de constructivisme. L'ensenyament intra- 
confessional no té la finalitat de provocar l'experiencia religiosa ni 
pretén ser una catequesi. L'ensenyament intraconfessional és l'opció 
ben lbgica que poden tenir els interessats o els creients per tal de 
conPixer els continguts que els son proxims per raó de l'entorn, la cre- 
enqa o llinterPs d'integració. L'ensenyament intraconfessional és 
aquell que integra la teologia d'una confessió determinada i, per tant, 
les fonts prbpies. Explica una religió en particular des dels sabers que 
es deriven de la sistematització critica de I'experiPncia de fe de la 
comunitat. 

Un alumne interessat pel catolicisme, per exemple, ha de tenir la pos- 
sibilitat de conPixer els continguts confessionals del calendari litúrgic 
i de les festivitats religioses més enlla d'explicacions sociologiques, 
histbriques o comparatives; ha poder incorporar l'argumentari confes- 
sional del sentit i del significat dels set sagraments; ha de tenir ocasió 
d'aprofundir la noció bíblica de Messies o de Regne de Déu; ha de 
poder saber el significat del contingut confessional d'una religió que 
afirma que Déu és Pare; ha de tenir l'oportunitat de conPixer la consi- 
deració de les altres religions des de la perspectiva del Concili Vatica 
I1 ..., continguts absolutament impossibles per a la filosofia de la reli- 
gió o la historia de les religions. 
Encara més, així com el tractament aconfessional ha de provocar una 
empatia vers el fet religiós en general, el tractament intraconfessional 
ha de provocar una empatia vers la religió en particular, a tall d'oferta 
de sentit i10 dlexperiPncia significativa. És per aixo que el mestre o 
professor del tractament intraconfessional hauri de ser coherent i tes- 
timoni d'alli, que ensenya i ha tenir l'autorització de la jerarquia 
corresponent, ja que no explica un contingut qualsevol sinó aquell 
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que és propi d'una tradicio concreta. 

Quines tradicions poden concórrer a l'escola en la modalitat intracon- 
fessional? Tres, cinc, vuit ... Evidentment, ens haurem de remetre a un 
acord amb llAdministraciÓ, per6 aquest acord, a més del referent a la 
rellevancia social, cultural i religiosa, hau12 d'incloure un criteri objec- 
tiu i coherent amb la realitat escolar. Al10 que atorga rang de condició 
de possibilitat d'ensenyament intraconfessional és l'existencia de facul- 
tats de Teologia o d'instituts superiors. La bondat de les persones, les 
capacitats didactiques, la rellevhncia sociologica d'un grup en estat, 
etc.. no són motius academics que justifiquin la raó d'un tractament 
academic intraconfessional. Només les tradicions religioses en facultats 
o instituts que atorguen títols superiors universitaris són la garantia i el 
criteri de quins ensenyaments intraconfessionals són possibles, desitja- 
bles i necessaris. Per tant, davant la demanda educativa raonable del 
tractament intraconfessional per part d'una determinada família, una 
administració -en un entorn de lai'citat "madurau- li haura de respon- 
dre que només ser2 possible si la confessió sol.licitada té el reconeixe- 
ment en la comunitat cientifica. En el debat sobre la "religió confessio- 
nal" en el marc de l'escola, no és suficient el dret dels pares. L'escola és 
un espai de treball intel.lectua1 que requereix unes garanties episte- 
mologiques. Si la comunitat científica a través dels estats reconeix i 
homologa determinats títols, i si en un futur immediat 1'Espai Europeu 
d1EducaciÓ Superior segueix reconeixent-10s i homologant-los, no hi ha 
d'haver cap impediment per al tractament confessional a l'escola. El 
contrari fóra un disbarat. Volem recordar una vegada més que, quan 
diem religió confessional, no ens referim a unes creences segons la 
vivencia o parer d'un educador, sinó a la presentació rigorosa del llegat 
cognitiu d'una tradicio religiosa concreta que ha arribat a tenir reco- 
neixement institucional en la comunitat universitaris per la solidesa 
del seu saber. Aixo vol dir que s'haura de garantir, en tots els casos, el 
vincle entre el professorat de la modalitat confessional i la formació 
conferida per les facultats o instituts superiors. 

Que han de fer els alumnes que no demanin ensenyament confessio- 
nal? En realitat aquesta pregunta encaixa amb la pregunta sobre on 
s'inscriu l'ensenyament intraconfessional. En un futur, el sistema edu- 
catiu haura de tenir trams educatius (Prees o matkries) en clau de 
"desenvolupament personal". Per tant, les escoles hauran d'oferir un 
seguit de propostes curriculars per a aquest desenvolupament amb 
alguns arnbits de veritable opcionalitat. Aquest podria ser un macro- 
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espai on cada família i10 alumne, si fos major d'edat, triés les opcions 
d'acord amb els seus interessos. El conjunt de l'oferta de les confes- 
sions quedaria localitzat aqui, tot contextualitzat per un seguit d'altres 
propostes amb la finalitat de treballar el desenvolupament personal. 

L'ensenyament interconfessional s'hauria de deixar per al batxillerat. 
Un ensenyament fet basicament des de l'aportació del col.lectiu de pro- 
fessors de les modalitats aconfessional i intraconfessional. Un espai de 
treball pedagogic compartit primerament pels docents. Un espai comú 
i obligatori per als alumnes d'un curs de durada, on caldria explicitar 
les condicions que possibiliten el dialeg interreligiós (actituds, estruc- 
tures, espais de trobada, accions compartides, coneixements...). S'escau 
aqui recordar que, en la pedagogia del dialeg interreligiós, la mera 
informació no serveix de res. Sovint és pura intoxicació. No serveix de 
res si no hi ha una gran empatia. En aquest sentit, hi ha una profunda 
línia de continultat amb les modalitats anteriors. Aquesta fóra la 
modalitat més nova de la qual tenim poca experiencia i, per tant, pre- 
senta més reptes que la resta. Hem de recordar amb for~a  que tot dia- 
leg interreligiós ha de ser, abans de res, intrareligiós. No té sentit parti- 
cipar en un agora de dialeg i d1interpel.laciÓ sense haver aprofundit els 
diversos corrents i formes de veure la teva prbpia praxi religiosa o etica. 
D'altra banda, caldra tenir present de no caure en la practica habitual 
de la comparació asimetrica, és a dir, contraposar el pitjor del nostre 
versus el millor dels altres o a l'inrevés. En definitiva, la pedagogia del 
dihleg interreligiós ens reclama temps i recerca. 

És evident que tots i cadascun d'aquest trams diferenciats han de ser 
avaluables. No té cap sentit introduir ambits d'ensenyament-apre- 
nentge a l'escola sense una avaluació. És evident, també, que encara 
cal recórrer moltissim camí en l'ambit de la didactica de la religió i en 
la formació d'especialistes. 

Finalment, encetem un tema molt vinculat a la docencia, especial- 
ment en la modalitat intraconfessional. Com cal resoldre el problema 
laboral del professorat de religió? El tema no és impossible de solucio- 
nar. El professorat de religió no sempre ha de tenir el mateix perfil, ja 
que hem fet una aposta per un model diversificat. Per a primaria, hau- 
rien de ser els mateixos mestres de Coneixement del medi social i cul- 
tural amb una formació que caldra introduir al sistema universitari. 
S'haurien de convocar oposicions per als professors del tram aconfes- 
sional de secundaria obligatbria. El mestres i professors del tractament 207 
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intraconfessional (actualment almenys de 4 confessions) haurien de 
ser mestres i professors funcionaris (i, per tant, especialistes en alguna 
materia o especialitat) que, a més, disposessin de la preparació acorda- 
da entre 1'Estat i les confessions. Aquest professorat hauria de tenir, 
també, el reconeixement (missio) per a ensenyar. Si, per alguna cir- 
cumstancia prevista pel dret respectiu, la jerarquia corresponent con- 
siderés que aquellla docent no ha de seguir ensenyant la materia intra- 
confessional, en retirar l'autorització, es quedaria amb la seva plaqa i 
la seva especialitat. Cal dir, anecdoticament, que aquest era el model 
que van preveure llEstat i la Santa Seu en els acords de 1979 per als 
mestres de primaria. 

Per a les escoles públiques, el fet de tenir mestres i professors de diver- 
ses confessions amb la seva especialitat "civil" més una formació 
teolbgica superior representara un veritables actiu. En un futur, els 
títols universitaris que acrediten la formació com a professor de religió 
i la missio seran un actiu professional per a una mestra d'educació 
primaria musulmana, un professor de matematiques catblic, una espe- 
cialista en cultura religiosa aconfessional protestant o una mestra d'e- 
ducació musical jueva. Aquesta és la gran aposta que hauran de fer les 
confessions. Amb aquest plantejament, si cap d'ells perdés la missio, 
no hi hauria cap problema. A més, si el sistema educatiu públic trac- 
tés amb justícia i equitat aquest doble perfil docent i curricular a tra- 
vés de punts, mobilitat, etc., desvetllaria una part significativa del cos 
docent del llanguiment i s'arribaria a una normalització plena. 

En definitiva, el més important d'aquest model es pot sintetitzar en 
aquestes aportacions: la garantia d'uns coneixement basics del fet reli- 
giós i d'una iniciació al dihleg interreligiós per a tothom; la integració 
de diverses maneres de tractar la religió inclosa la confessional; la inte- 
gració de diversos trams amb nivells de vinculació diferents; el reco- 
neixement del valor cultural i antropologic de les religions; l'explici- 
tació d'un criteri objectiu d'acord amb l'escola sobre la possibilitat del 
tractament confessional més enlla dels drets dels pares; la compatibi- 
litat i la resolució de la qüestió de l'estatut laboral del professorat de la 
modalitat confessional sense negar la missio de la jerarquia respectiva. 


