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No ha causat massa sorpresa que els més alts responsables de la jerarquia eclesiàstica hagen aplaudit amb entusiasme la fórmula que l’avantprojecte de la llei de la Qualitat educativa presenta en relació amb l’status de l’ensenyament de la religió en el sistema educatiu. L’esmentat avantprojecte arreplega sens dubte les reiterades reivindicacions de bona part de la jerarquia en ordre a aconseguir de la religió una posició en el sistema equiparable a la resta de les àrees o matèries que el constitueixen. En aquest sentit la llei estableix una única assignatura obligatòria per a tot l’alumnat denominada “Societat, Cultura i Religió” amb dues modalitats: una de caràcter confessional d’acord amb la confessió per la qual opten els pares, o si és el cas, els alumnes, entre aquelles respecte a l’ensenyament de les quals l’Estat tinga subscrits Acords; una altra de caràcter no confessional. Ambdues opcions seran avaluables i computables als efectes de càlcul de nota mitjana. Per altra banda el Govern fixarà els ensenyaments mínims corresponents a l’opció no confessional. La determinació del currículum i totes les decisions sobre llibres de text i materials curriculars de l’opció confessional serà competència de les corresponents autoritats religioses, així com la proposta del personal que impartirà la matèria, com es fa fins ara.
	L’entusiasme és lògic per la situació que s’aconsegueix concebuda des de concepcions clarament nacional-catolicistes, aquelles que no dubten en utilitzar descaradament l’aparat de l’estat i tots els seus recursos per tal d’aconseguir posicions predominants davant la societat i suposadament òptimes per arribar a difondre les pròpies doctrines religioses, tractant per tots el mitjans que l’alumnat no fuja de les classes de religió, que siga pràcticament una opció forçada davant d’una alternativa acadèmica igualment avaluable. Però s’enfronten seriosament a diverses objeccions, les unes de caire constitucional, altres de caràcter acadèmic i algunes, fins i tot, d’índole eclesial.
	En efecte, l’status assolit per la religió difícilment casa amb la solemne declaració de laïcitat de la Constitució espanyola, la qual estableix a l’article 16.3 que cap confessió tindrà caràcter estatal. Sembla que una interpretació restringida permetria tot un seguit d’actuacions com la que analitzem, mentre no siga cap confessió religiosa declarada religió oficial de l’estat, però aquesta seria una burla i un frau a l’esperit de la constitució que el que cerca és una separació absoluta, encara que no bel·ligerant, entre les esglésies i l’estat. I això significa que no poden posar-se en marxa mecanismes massius d’utilització i de confusió de recursos administratius, de mitjans materials i humans, d’estructures pròpies de l’aparat de l’estat al servei de les confessions religioses. Aquest fenomen també és contrari al principi constitucional de laicitat de l’estat i no té res a veure amb les oportunes relacions de cooperació que la constitució permet. La solució al problema a l’estat italià obeeix a criteris d’estricta separació però també de cooperació: se cedeixen espais i temps per tal què els ministres de les diferents confessions religioses puguen realitzar la seua tasca, sense cap valor acadèmic i sense correlat alternatiu a la religió. La solució francesa no contempla ni tan sols l’ús d’espais públics per a tal fi. La religió pertany a les consciències i les comunitats religioses han d’organitzar-ne el corresponent coneixement.
	A més, les dues opcions que apareixen tractades acadèmicament de manera equivalent oculten una mixtificació i una contradicció d’un grau impossible de superar: si les dues opcions són acadèmicament iguals han d’obeir a paràmetres científics i didàctics així mateix iguals i, per tant, o són l’exposició objectiva dels fets culturals de caràcter o projecció religiosa, o són l’adoctrinament en una confessió religiosa concreta. En el primer cas hauria de ser el professorat especialista en el coneixement del fet cultural religiós l’encarregat d’impartir-les i d’avaluar-ne els resultats, en el segon un ministre de la confessió religiosa. Però com és evident que són d’status epistemològic i pedagògic radicalment diferent se les tracta de manera diferent, però caient amb la terrible contradicció de considerar-les acadèmicament equiparables i privant a l’alumnat religiós del coneixement de la vessant científica i històrica del fet religiós.
	Des del punt de vista estrictament eclesial, hi ha veus a si de l’Església Catòlica que consideren improcedent i fins i tot rebutjable aquesta utilització massiva de mitjans públics per aconseguir finalitats d’evangelització. No s’adiu aquesta confusió amb l’autèntica puresa que l’església necessita i amb el distanciament respecte als poders públics que permeta fer arribar a la ciutadania el seu missatge lliure d’implicacions amb les estructures de poder.

