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Apostòlica i romana (1)

Durant la transició a la
democràcia, l’Església
espanyola va apostar
per lasevamodernitza-
ciódefinitiva.Sotael li-

deratge de Tarancón, i amb l’ajuda
de Jubany des de Catalunya, la je-
rarquiaeclesiàsticaabraçàelsprin-
cipisdetolerànciareligiosa ideneu-
tralitatdelpoderpúblic.Desprésde
tants segles d’imbricació entre po-
ders eclesiàstic i civil i de dos-cents
anys de confrontació entre catòlics
imenjacapellans, aquell pas fou ra-
dical. L’Església va renunciar al su-
port oficial i a la promoció activade
l’Estat. Les dretes espanyoles van
abandonar el catolicisme oficial
comundel seus senyalsd’identitat.
El conflicte religiós, undelsmotors
de laGuerraCivil, esdesinflà. I l’Es-
glésia espanyola s’europeïtzà: es va
quedarambleseinesdetreballprò-
pies dequalsevol altra organització
privada enun sistema liberal –enel
seu cas, el discurs teològic i l’acció
pastoral.

Aquella etapa flexible, liberal i
montinianade la transicióquedàen
suspens amb l’elecció del cardenal
Rouco Varela a la presidència de la
Conferència Episcopal espanyola
l’any 1999 i, llevat d’unabreu inter-
rupció de tres anys, amb la seva re-
elecció continuada, incloent-hi la
de lasetmanapassada.Lapresidèn-
cia de l’arquebisbe de Madrid, fa-
mós per la seva oposició pública al
laïcismedelgovernZapatero,per la
seva denúncia hiperbòlica de l’ato-
nia moral espanyola i per la seva
empara de l’exabrupte anticatalà a
laCOPE,hafet tornaraemergiruna
Església més toledana que italo-
francesa,méscombativaqueconci-
liadora, més espanyola que penin-
sular, i més ortodoxa i legalista que
no pas humanista.

El renaixement d’una Església
espanyola militant té dues causes.
Laprimeraprovédirectamentde la
pèrdua de la seva hegemonia soci-
al. Comque el pacte de la Transició

es féu al voltant dels valors d’una
majoriamoderadamentpracticant,
el sistemaeducatiu ieldretde famí-
lia van continuar amarats de cato-
licisme.Unageneraciódesprés, pe-
rò, els costumssocials i lescreences
religioses, cada copmés individua-
litzades, han canviat vertiginosa-
ment. I les bases d’aquell acord po-
lític han acabat trontollant. Ara bé,
que aquella majoria sociològica
s’hagi fetminoritària no vol dir que
hagiperdutuncertdinamisme i, en
definitiva,unacertacapacitatdere-
acció. Espanya continua al capda-
vant ennovespropostes eclesials al
mónmitjançantmovimentsneoca-
tecumenals, institucions com
l’OpusDei iel fenomende lesclaris-
ses de Lerma, ara aplegades en un
nou institut religiós, gairebé dues-
centes monges contemplatives
molt joves en pocs anys. Però, so-
bretot, perquèmanté un cert dina-
mismedemogràfic enunpaísd’una
natalitat sota mínims. Abans de la
transició democràtica, la taxa de
fertilitat venia dictada per la renda
econòmica de la família i per l’hà-
bitat (rural o urbà). Avui en dia, la
pràctica religiosa s’ha convertit per
si sola en un factor decisiu a l’hora
d’explicar la decisió de tenir més
d’un o dos fills. I, a llarg termini, la
demografia determina la política.

En tot cas, aquella empenta in-
terna pot justificar la capacitat de
reacció, però no pot explicar la di-
recció, de rigidesadoctrinal i depa-
triotismeexcloentde la resposta.El

catolicisme italià ha estat capaç de
conrear un nivell d’intel·ligència
teològica i de mantenir i fins i tot
recuperar una pràctica religiosa
notable sensehaver-sed’enfrontar
amb l’Estat i, de fet, probablement
al marge del sistema polític. L’úni-
ca explicació possible es troba en
les tradicionsculturals (aquestava-
riable explicativa que els nostres
historiadors, educatsenunmarxis-
medepasucatamboli, rebutgen fe-
rotgement) que, en formad’estrats
històrics, han conformat el catoli-
cismeespanyol.Elprimerestrat, el
més proper en el temps, és la deci-
sió de la majoria del catolicisme
d’oposar-se al liberalismedel segle
XIX i de celebrar, com ara fa l’isla-
misme al Pròxim Orient, l’esplen-
dordelpassat contraelsprogressos
de l’Europamoderna.Lasegonaca-
pa, més allunyada en el temps, és
l’experiència de conquestes i con-
versions,primera lapenínsula Ibè-
rica, després a l’Amèrica Llatina.
Per contra, a la Corona d’Aragó
aquella expansió religiosa i militar
s’acabà al segle XIII. I dos segles
més tard, el reiAlfonsV feia deme-
cenes humanista a Nàpols mentre
la valenciana família dels Borja co-
mençava a fer-ho a Roma.

Sospito, però, que si ens decidís-
simaexcavarencaramésprofunda-
ment, trobaríemunaltreestrathis-
tòric.A lesacaballesdel segle IV,els
bisbes espanyols, liderats per Itaci,
declararen heretge el prevere cor-
dovès Priscil·lià (entre altres coses,
per rebutjar elmatrimoni) i l’exco-
municaren. Tanmateix, insatisfets
amb aquestamesura, demanaren a
l’emperador que el condemnés a
mort.SantAmbrosideMilà i sobre-
tot sant Martí de Tours, horrorit-
zats, segonselbiògrafde l’últim,per
la duresa dels espanyols i per la in-
tervenciód’una autoritat no eclesi-
al, s’hi oposaren, sense èxit. I Pris-
cil·lià fou el primer cas d’heretge
executat per les seves idees en la
història del cristianisme.
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