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Dèiem, referint-nos a la nostra responsabilitat, 
la de tots, davant el problema de l'educació dels 
nostres fills, que “els pecats d'omissió sempre es 
paguen demà.” 

El teòleg espanyol Olegario González de 
Cardedal va publicar el 1981 un bell article que 
resulta, també avui, il·luminador i suggeridor en la 
seva brevetat. Estava dedicat al professor i polític, 
ideòleg de l'esquerra socialista, especialitzat en la 
qüestió educativa, Luís Gómez Llorente. Aquest 
professor, seguidor de l'antiga Institución Libre de 
Enseñanza, deixeble de Fernando de los Ríos, en 
una de les seves publicacions posteriors a l'article 
citat explicava el problema de la religió a l'escola 
des d'una interpretació de la història espanyola. 
Som víctimes, deia, d'un fet nefast: “el monstruós 
maridatge entre el tron i l'altar” (M. de Unamuno), 
la persistència del factor catòlic com a element 
identitari de la nació, la fe catòlica com una rèmora 
desastrosa per al progrés de les ciències i de 
l'educació racional i laica. Els intents d'emancipació 
duts a terme per la Il·lustració i per forces 
polítiques, bàsicament republicanes, no van ser 
efectius. El que va passar en la Segona República 
acabà en un total fracàs per la impossibilitat de 
diàleg entre les faccions enfrontades. 

Quan aquest professor i polític va morir fa tres 
anys, algú el va definir com a gran “defensor del 
laïcisme, entès com a forma suprema de l'ètica que 
preconitza la neutralitat estatal davant de totes les 
creences, des de la racionalitat, el diàleg, l'actitud 
respectuosa i benvolent cap a les concepcions 
religioses dels altres”. Aquesta manera de pensar 
és la base i l'arrel nutrícia de les conductes i les 
mesures adoptades per no pocs polítics i 
responsables en l'àmbit de l'educació avui. 
Llàstima que no tots comparteixin l’“actitud 
respectuosa i benvolent cap a concepcions 
religioses” que mantenia el professor. 

L'article citat del professor O. González de 
Cardedal buscava contribuir al diàleg purificador de 

prejudicis i clarificador de conceptes sobre la 
presència de la intel·ligència de la fe en el procés 
educatiu. Així, escrivia: 

“Conec un home que va saber de les lletres i 
dels homes, de la vida i de la mort, per la 
paraula d'un mestre que a toc de campana 
convocava els infants d'un poblet a la lectura i a 
l'escriptura, al joc i al cant. Campana sostinguda 
en una humil espadanya sobre el frontal humil 
de la porta”. 
El cas és que aquell mestre, “que va parlar molt 

de l'home i va callar sobre Déu”, estava en el 
poblet perquè “s’havia d’amagar”, havent lluitat en 
defensa d’ensenyança racional, accessible a tots i 
emancipadora en un marc democràtic. I aquell 
home, alumne de tal mestre, va descobrir d'on 
venia la campana que cridava cada dia a 
l'ensenyança: provenia d’una ermita, que havia 
estat destruïda, on la gent havia cantat i celebrat la 
vida i la mort. Ell, passats els anys i versat en sabers 
científics i transformadors de la realitat, va acabar 
per reedificar l'ermita… 

Els catòlics creiem que “enfront a fanatismes i 
integrismes hem de discernir amb intel·ligència, 
rigor i amor”. Hi ha un camí interior entre l'escola i 
l'ermita, d'anada i tornada, que tots hem de 
recórrer, si volem donar resposta a tots els 
interrogants de l'ésser humà. “Necessitem la 
cultura al costat del culte, la teologia al costat de la 
mística”. D'altra manera, perdrem no només 
l'ésser humà, sinó la mateixa raó crítica i 
emancipadora. 
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