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1. Entre I'ética i la religió 

En el títol d'aquesta Tribuna 
se'ns pro posa parlar sobre la 
relació entre I'ética i la religió. 
Plantejar en I'espai d'una revista 
pedag6gica la qüestió «ética/ 
religió" és encetar al hora molts 
temes. Per6 potser el primer i 
més immediat és el que fa refe
réncia a la normativa fins ara 
vigent que plantejava la neces
sitat d'optar entre I'assignatura 
d'ética i la de religió. No entra
rem en consideracions sobre els 
motius que van provocar aquesta 
situació, sinó que tan sois ex
pressarem la nostra opinió sobre 
I'alternativa esmentada. 

Sense preambuls ni matisos, 
si més no de moment, considerem 
que és una elecció no desitjable: 
no ens sembla correcte imposar 
als alumnes la tria entre ética i 
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religió. Intentarem d'argumen
tar-ho una mica, per6 abans 
comencem parlant precisament 
de la situació que crea el fet 
d'haver d'escollir en un entorn 
sociol6gic com el nostre. Obliga 
a una elecció que sovint no es 
planteja en termes d'igualtat 
entre totes dues alternatives. En 
molts casos la situació es percep 
de tal manera que acaba per 
convertir-se en una elecció en
tre opcions no equivalents. Es 
tracta d'una tria socialment de
cantada.L'ética apareix com un 
recurs de valor secundari per 
omplir el temps d'aquells 
alumnes que no volen cursar 
I'assignatura de religió. 

Haver d'optar entre ética i 
religió tampoc no resulta desit
jable en les situacions en qué 
I'alternativa és viscuda sense 
preeminéncies per part de cap 
de les dues opcions. És cert que 
la secularització, la pluralitat 
cultural i I'obertura de la so
cietat han anat diluint la des
equilibrada percepció anterior 
entre les dues alternatives. Triar 
una possibilitat o I'altra és ja 
moltes vegades una opció feta 
més d'acord amb la pr6pia 
consciéncia que amb la pressió 
social. Per6 fins i tot en aquests 
casos la percepció social conti
nua veient massa sovint I'ética 
com un recurso L'ética no se sap 
ben bé el que és, per6 en canvi 
se la veu com una religió dismi
nu'ida per als que no volen religió 
o simplement com una forma 
d'omplir un temps que alguns 
dediquen a la religió. L'ética es 
defineix en funció de la religió, 
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té un paper secundari o de su
pléncia respecte d'aquesta i, 
naturalment, esta mancada de 
tota especificitat o personalitat 
propies. 

Malgrat tot, I'únic problema 
no és haver de triar condicionats 
per una percepció social que 
afavoreix una de les opcions i 
desdibuixa I'altra. En el si d'una 
societat amb una tradició reli
giosa prou forta i a voltes pres
sionant no podia ser d'una altra 
manera. El principal inconve
nient, pero, és convertir en 
equivalents coses que no ho són 
i, per tant, donar com iguals dues 
menes de formació que tampoc 
no ho són. Etica i religió queden 
desplar;:ades del seu Iloc: la re
ligió s'escora vers el seu vessant 
moralitzador en perjudici del 
treball d'obertura a la fe, i I'é
tica esdevé un medi d'omplir el 
temps o una manera de gravar 
conductes per a aquells que no 
gaudeixen de I'ancoratge religiós 
en perjudici del treball de re
flexió conscient sobre el com
portament personal i les formes 
de convivéncia col, lectiva. 

Per tant, creiem que no és 
adequat plantejar una elecció ni 
que sigui en peu d'igualtat entre 
ética i religió. Entenem que no ho 
és perqué I'educació ética, mo
ralo en valors I'hauria de rebre 
tothom independentment de les 
seves conviccions religioses o de 
qualsevol altra mena. L'educació 
moral no ha de quedar limitada 
únicament a aquells alumnes que 
no trien religió. Els uns i els al
tres haurien de rebre una for
mació ética com a homes i dones 
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que conviuen. Una formació ética 
comuna i de mínims que no su posa 
uniformitat i que no exclou tam
poc que una part deis alumnes 
completin la seva formació per
sonal amb educació religiosa, o 
amb educació relativa a altres 
conviccions personals. Per tant, 
ni en les situacions socials en 
qué és possible d'optar en peu 
d'igualtat entre religió i ética no 
ens sembla bo plantejar una al
ternativa excloent. Som parti
daris de generalitzar I'educació 
ética per a tots i de deixar a qui 
ho desitgi la possibilitat de pro
longar la seva formació des de 
perspectives religioses. Estem 
defensant, doncs, una ética de 
mínims per a tots: una ética cí
vica per a tots (no importa que 
I'escola sigui o no confessional). 
Creiem que aquesta és una fina
litat basica d'una educació de
mocratica i convivencia\. D'altra 
banda, no ens sembla correcte 
que els alumnes que per les seves 
conviccions personals o familiars 
volen un ensenyament obert a la 
fe religiosa perdin la possibilitat 
de viure una experiéncia d'a
prenentatge moral comú a tots 
els seus companys o, millor, a 
tots els seus conciutadans. 

Pero repetim-ho: un apre
nentatge moral comú no vol dir 
uniforme ni igual, sinó orientat 
vers unes formes de reflexió 
moral justes i solidaries, sensi
ble als problemes cívics que 
planteja la convivéncia i obert a 
guies de valors generalitzables 
-pose m per cas la Declaració 
deis Drets Humans. D'aquests 
criteris no en surt un codi uni-



formitzador, sinó una manera de 
caminar correcta i comuna que 
no assegura els resultats i que 
resta oberta a camins diferents. 

En definitiva, I'ética i la re
ligió no són magnituds equi
valents: són dues coses diferents 
i les dues importants. (Apuntem, 
pero, que aixo no exclou que la 
fe religiosa pugui acostar a una 
actitud moral, ni tampoc exclou 
que el comportament étic pugui 
obrir la mirada a un horitzó 
diferent.) 

2. Reforma educativa edu
cació moral 

Tant la LOGSE com els Decrets 
Curriculars que configuren la 
Reforma del Sistema Educatiu 
amb totes les precaucions ¡ 
deficiéncies que es vulgui, poden 
interpretar-se com un intent 
d'avanyar en una triple direcció: 
generalitzar I'educació moral i 
en valors a tots els escolars 
superar I'elecció entre ética ¡ 
religió i deixar oberta la possi
bilitat de rebre educació religio
sa per aquells que així ho de
cideixin. L'aplicació d'aquestes 
orientacions ha plantejat al tres 
problemes: a) com assegurar 
I'educació moral per a tots els 
alumnes?, i b) com situar a 
I'escola I'opció voluntaria de 
I'educació religiosa? 

a) Fer possible I'educació 
moral de tots els alumnes su posa 

Etica/Religió a I'escola 

disposar de temps escolar i 
organitzar els continguts propis 
de I'educació moral o en valors. 

Quant a la primera qüestió 
-tenir temps per a les activitats 
d'educació moral-, convé partir 
de la descripció deis dos grans 
models d'ús del temps en edu
cació moral, sobretot si descar
tem com a model la idea evi
dentment certa pero vaga que en 
qualsevol moment s'esta rebent 
una formació moral suficient i 
desitjable. Aquests dos models 
es distingeixen perqué I'un con
centra les experiéncies cons
cients i sistematigues d'educació 
moral en un temps únic en qué un 
únic professor condueix el procés 
d'ensenyament i aprenentatge; 
I'altre model dispersa les ex
periéncies d'educació moral en 
moments temporals distints de 
manera que en qualsevol espai 
curricular podem trobar acti
vitats destinades a dispensar una 
formació moral també conscient 
i sistematica. En aquest segon 
cas, pero, I'educació moral és 
explicada per diversos profes
sors, amb excepció del que passa 
en l'Educació Primaria on nor
malment un sol professor destina 
temps en diversos moments i 
arees curriculars a les activitats 
d'educació moral. Amb la Refor
ma del Sistema Educatiu s'ha 
optat per un model mixto Hi ha 
sobretot dispersió del temps 
destinat a les activitats d'edu
cació moral, pero hi ha també 
concentració. 

Pel que fa a I'organització 
deis continguts de I'educació 
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moral, ens tornem a trobar una 
doble possibilitat: incloure'ls 
dins els propis d'altres arees o 
ensenyar-Ios de manera inde
pendent. Així, d'una banda la 
programació deis continguts 
relatius a valors, actituds i 
normes de cada area curricular, 
els temes transversals, i la 
funció tutorial són manifes
tacions del model de dispersió 
temporal de les experiéncies 
d'educació moral i de treball 
conjunt amb altres arees. I de 
I'altra, la reflexió ética del dar
rer curs de l'Educació Secundaria 
Obligatoria és I'única manifes
tació del model. de concentració 
temporal de les experiéncies 
d'educació moral i del treball 
independent de les altres arees. 

És un sistema que demana que 
els professors d'Educació Pri
maria assumeixin en els temps 
destinats a tutories i en al tres 
espais temporals totes les 
funcions d'educació moral que 
estan previstes. En l'Educació 
Secundaria Obligatoria la tasca 
hauria d'anar repartida entre el 
tutor, els professors deis crédits 
comuns, variables o de síntesi 
on poden incloure's temes de 
valor i, finalment, els professors 
de filosofia encarregats deis 
crédits de reflexió ética. 

Sense voler entrar en una 
analisi valorativa detallada, 
pensem que és un sistema teo
ricament coherent i desitjable, 
pero també enormement fragil. 
Podria acabar per fer-se molt 
menys del que en principi esta 
estipulat. Al nostre parer, i 
respecte a l'Educació Primaria, 
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caldria més exigéncia i més 
definició deis continguts i deis 
temps destinats a I'educació 
moral. Pel que fa a l'Educació 
Secundaria Obligatoria, sense 
treure res del que esta previst i 
tenint present la mateixa reco
manació que féiem en relació a 
l'Educació Primaria, ens sem
blaria encertat ampliar a altres 
cursos els crédits destinats a la 
reflexió sistematica deis pro
blemes moral s i del temes étics 
rellevants. 

b) Pel que fa a la segona 
qüestió (com situar la religió en 
el conjunt d'experiéncies edu
catives que proporciona I'es
cola), la posició ha estat fer-Ia 
de Iliure elecció per als alumnes 
i d'oferiment obligat per a I'es
cola. Els alumnes han de poder 
rebre ensenyament religiós de 
caire confessional si ho volen, 
pero I'escola necessariament ha 
d'oferir-Io. Pero, a més, com es 
diu que la religió ha de tenir el 
rang d'assignatura normal del 
currículum, es plantegen tra
dicionalment dos aspectes con
trovertits: qué fan els alumnes 
que no opten per assistir a les 
classes de religió confessional i 
quin ha de ser el valor académic 
tant de la religió com de la feina 
alternativa a la religió confes
sional. 

Quant a la primera qüestió, 
malgrat que a hores d'ara es 
troba en revisió, es va determi
nar que els alumnes que no op
tessin per fer religió assistirien 
a sessions d'estudi orientad es 
per un professor. És a dir, s'ha 
de fer per manera que els alum-



nes que no tri'in religió tinguin 
una alternativa académicament 
equivalent. Pel que fa a la segona 
qüestió, el valor académic de la 
religió (i arribat el cas se su posa 
que també de la matéria que es 
posi al seu costat), es determina 
que s'avaluara igual que la resta 
d'arees o matéries, pero que els 
seus resultats no comptaran en 
els concur-sos públics on entrin 
en joc els expedients académics 
deis alumnes. 

Tornant a la primera qüestió, 
si I'ética no ha de ser I'alterna
tiva per als alumnes que no de
sitgen fer religió i si partim del 
fet que sembla que hi ha d'haver 
alguna ocupació escolar en 
paral'lel, quina ha de ser aquesta 
ocupació alternativa? La qüestió, 
dones, ha quedat de nou plan
tejada en veure al costat de qué 
es posa la religió. Algunes fórmu
les per a fer-ho són: religió o 
res, pero aquesta es diu que nega 
la qüestió que es vol resoldre; 
religió o pati, pero resulta difícil 
argumentar I'equivaléncia 
académica entre aquestes 
alternatives; religió o estudi 
assistit; religió o educació vial i 
mediambiental; religió o cultura 
religiosa; religió confessional o 
tria Iliure entre no fer res o 
rebre cultura religiosa, i potser 
encara alguna alternativa més. 
Avui és un tema encara obert. A 
vegades sembla que a I'entorn 
seu giri tot el problema de 
I'ensenyament religiós' . Sembla 

(1) Trilla, J.: «Religión y cultura reli
giosa en la escuela», El País, 27-
09-92. 
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com si la qüestió més important 
fos veure qué es col, loca al 
costat de la religió confessional 
perqué no quedi facilitada I'opció 
a no cursar-neo De fet, són els 
problemes derivats de posar un 
ensenyament heterogeni, per la 
seva qualitat d'optatiu en raó de 
la propia consciéncia, en el si 
d'un temps i un espai dedicats a 
ensenyaments homogenis, ja que 
com a obligatoris no depenen en 
principi d'opcions personals. Són 
també els problemes derivats de 
no acceptar una posició de 
I'ensenyament religiós que no 
depengui de cap altre motiu 
diferent a la voluntat de cursar
lo: sia dins el currículum pero 
sense buscar cap equivaléncia ni 
companyia en el temps, sia en el 
si de I'escola pero fora del 
currículum com a activitat ex
traescolar, sia fora de I'escola i 
en els ambits de la catequesi 
parroquial i de les celebracions 
religioses. 

La nostra opinió es decantaria 
per col'locar I'educació reli
giosa confessional, com a opció 
personal, dones, fora del cur
r ículum. Per tant, sense haver 
d'anar Iligada a una altra opció 
curricular i sense valor acadé
mico A I'escola pública aixo su
posaria no incloure-Ia en el Pro
jecte Educatiu de Centre ni en 
els Projectes Curriculars. Si es 
vol, pero, I'educació religiosa 
podria vincular-se al conjunt 
d'activitats que es fan a I'entorn 
de la comunitat escolar. Així, per 
exemple, entenem que seria 
legítim fer religió en I'ambit de 
I'escola pero en temps no curri-
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culars. Per la seva part, ens 
semblaria logic que I'escola 
confessional inclogués en el seu 
Projecte Educatiu de Centre i 
Projectes Curriculars les seves 
opcions. Aixo pot su posar fer, 
si així es vol, ensenyament re
ligiós confessional sense ca
racter academic ni obligació 
d'assistir-hi, pero inclos dins els 
plans d'activitat del centre. Per 
tant, durant el temps de perma
nencia habitual deis alumnes en 
I'escola. A més d'aixo, I'escola 
podria estar impregnada i mani
festar els seus valors propis i 
fer les celebracions religioses 
que es desitgi. 

3. A favor d'una educació moral 
per a tots 

Si en el punt anterior hem 
parlat de fets més o menys clars 
i d'opinions personals, ara 
voldríem donar novament la 
nostra opinió sobre algunes de 
les qüestions que aquests fets 
plantegen. Comen ce m per I'etica 
o I'educació moral. Que ha de ser 
una educació moral per a tots? 

D'una manera molt general, 
entenem que I'educació moral té 
a veure amb la tasca d'ensenyar 
a viure en relació a persones que 
tenen necessitats, desitjos, 
punts de vista i ansies de felicitat 
no sempre facils d'harmonitzar. 
Es tracta d'ensenyar a viure 
junts en el si d'una comunitat 
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que ha de ser viable en el seu 
conjunt i convivencial per a tots 
els que la formen. 

Per aconseguir aquesta fi
nalitat basica s'han defensat di
versos models d'educació moral. 
A vegades s'ha entes com un 
procés de socialització o 
d'adaptació a les normes socials 
vigents. Altres vegades s'ha vist 
com un mecanisme de clarificació 
personal que havia de permetre 
reconeixer els propis valors i 
guiar-se d'acord al que cadascú 
preferia. També s'ha concebut 
I'educació moral com un procés 
de desenvolupament de les 
capacitats de judici, capacitats 
que d'una manera natural i ne
cessaria s'encaminen en direc
ció a raonaments més justos i 
correctes. Finalment, I'educació 
moral s'ha treballat també com 
a formació del caracter o del 
conjunt d'habits virtuosos que 
una col'lectivitat considera com 
a propis. Pensem que aquestes 
postures focalitzen encertada
ment algun aspecte de I'educació 
moral, pero no en donen una visió 
completa. Entenem que I'educació 
moral ha de partir d'una posició 
que intenta complementar dife
rents aportacions positives. 

• L'educació moral parteix 
d'un doble procés d'adaptació a 
la societat i a si mateix. Per tant, 
veiem en un primer nivell I'edu
cació moral com a socialització 
o adquisició de les pautes socials 
basiques de convivencia. I la 
veiem també com un procés 
d'adaptació a si mateix o de 
reconeixement d'aquells punts de 
vista, desitjos, posicions i cri-



teris que personalment es valo
ren. Malgrat la importancia 
d'aquests aspectes, I'educació 
moral no pot tenir en les pautes 
socials establertes i en les pre
ferencies personals el darrer 
horitzó normatiu. 

• L'educació moral té un 
segon moment caracteritzat per 
la transmissió d'aquells elements 
culturals i de valor que malgrat 
no estar plenament arrelats en 
la trama social considerem que 
són horitzons normatius desit
jables. En aquest sentit, ningú no 
voldria prescindir de la guia de 
valors com ara la justícia, la 
Ilibertat, la igualtat o la solida
ritat; ni tampoc no podríem 
abandonar I'esperit i les formes 
democratiques amb que volem 
organitzar la convivencia; així 
mateix ens resistiríem a desco
neixer propostes com la Decla
ració Universal deis Drets Hu
manso Elements culturals 
d'aquesta naturalesa són el 
contingut del segon moment de 
I'educació moral. 

• Pero I'educació moral no 
pot quedar sense un conjunt 
d'adquisicions de nivell superior. 
Ens referim a I'educació moral 
com a construcció d'aquelles 
capacitats personal s de judici, 
comprensió i autoregulació que 
han de permetre enfrontar-se 
autonomament als conflictes de 
valor i controversies no resoltes 
que travessen la vida de les 
persones i deis grups en les 
societats obertes i democra
tiques. Es tracta dones de for
mar I'autonomia de la consciencia 

Etica/Religió a I'escola 

moral de cadascú, i fer-ho com 
a espai de sensibilitat moral, de 
racionalitat i de dialeg a fi que 
esdevingui el criteri últim de la 
vida moral. 

• Finalment, I'educació mo
ral es clou amb la construcció de 
la biografia personal com a 
cristal'lització dinamica de 
valors, com a espai de diferen
ciació i creativitat moral. Estem 
dones en el moment de la mul
tiplicitat d'opcions moral s le
gítimes que resulten de I'esfore; 
de cadascú orientat a buscar 
formes de vida satisfactories. En 
definitiva, es tracta d'edificar 
una vida que valgui la pena de 
ser viscuda i que produeixi 
felicitat a qui la viu. Estem dones 
en el nivell més concret i indivi
dual de la construcció de la 
personalitat moral i el que, a 
més, tanca la seva formació. 

4. Religió i cultura religiosa 

En I'apartat precedent hem 
intentat donar la nostra opinió 
sobre com pot entendre's una 
educació moral de mínims per a 
tothom. Ara voldríem parlar 
sobre com podem entendre 
I'educació religiosa. Ho voldríem 
fer no per entrar en qüestions 
pedagogiques o metodologiques, 
sinó per veure els sentits 
diferents que pode m donar a 
I'expressió «educació religio
sa». Fins ara hem parlat d'edu-
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cació religiosa com educació re
ligiosa confessional. És a dir, com 
un treball que vol nodrir amb 
informació i vivencies la fe deis 
alumnes des de la fe deis seus 
educadors. Pero aquesta no és 
I'única manera com podem 
entendre I'educació religiosa: 
també la podem entendre com 
cultura religiosa. De fet, quan la 
societat se secularitza corre el 
risc de perdre el coneixement de 
les claus de comprensió d'origen 
religiós que impregnen la seva 
cultura. Els elements de la 
tradició religiosa, encara real
ment operants o necessaris per 
entendre tant la historia com el 
present, no són explícitament 
transmesos per cap instancia 
educativa. Per tant, no estem 
comentant únicament el fet que 
la secularització comporti la 
limitació de I'ensenyament 
religiós confessional, sinó que la 
secularització pot acabar també 
per esborrar la tradició cultural 
religiosa que continua configu
rant la.soc·letat i la seva cultu
ra. Tradició que de ben segur ens 
mereix judicis molt diversos i 
no sempre positius, pero que 
conté elements imprescindibles 
per a la correcta comprensió de 
la realitat en que ens socialitzem. 
Per tant, quan parle m d'educació 
religiosa ens hem de referir a 
I'educació religiosa confessional 
i a I'educació religiosa cultural. 
I si la primera es vincula a la 
Ilibertat de la consciencia per
sonal, la segona se'ns presenta 
com una necessitat educativa si 
es vol assolir una formació 
completa. La cultura religiosa 
hauria de ser doncs una faceta 
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de I'educació que rebessin tots 
els alumnes, amb independencia 
de I'educació moral i de I'edu
cació religiosa confessional. 

Que entenem, pero, per cul
tura religiosa? Per cultura reli
giosa ens sembla que podem 
entendre, primer, el que solem 
anomenar informació religiosa. 
És a dir, els coneixements his
torics, culturals, artístics i so
cials vinculats a la religió que 
han donat i encara donen forma a 
la societat. Pero pensem que la 
cultura religiosa suposa també 
la comprensió crítica deis fets 
religiosos. La cultura religiosa 
no es pot reduir a una acumulació 
d'informació que ens permeti fer 
correctament de guies en qual
sevol museu, sinó que exigeix 
considerar amb anim de ser en
teses les explicac'lons, les raons, 
les creences, les experiencies, 
les accions o les pro postes que 
es fan des de postures religioses. 
Comprendre no vol dir acceptar, 
sinó entendre, criticar i també 
autocriticar-se. Aquesta tasca 
educativa que avui proposem per 
a diferents cultures i religions 
hauria d'estendre's també a un 
deis components de la propia 
tradició cultural. En con se
qüencia, entenem per cultura 
religiosa I'aproximació insepa
rable a la informació i la com
prensió crítica deis fenomens 
religiosos relacionats amb la 
societat i la cultura. 

Com inserir en I'escola 
I'aproximació a la cultura reli
giosa? Pensem, com ja hem dit, 
que ha d'afectar tots els alumnes 
i, per tant, tots han de rebre 
aquesta influencia educativa. A 



més, pensem que hauria de 
rebre's de manera indiferenciada 
respecte de cada una de les 
matéries. En parlar d'historia, 
socials, ciéncies, art, literatu
ra, música o del que sigui, caldria 
fer les aportacions informatives 
i reflexives adients. Pensem que 
seria també possible destinar 
algun moment durant la Primaria 
i la Secundaria per fer-ne un 
tractament més sistematic i 
abordar temes com, per exem
pie, els següents: aproximació a 
altres religions, relació de les 
festes i tradicions amb el seu 
origen religiós, Ilegir parts de 
la Bíblia, conéixer aspectes de 
la historia de I'església (obvia
ment els bons i els dolents), 
recapitular qüestions més filo
sofiques com ara la «mort de 
Déu», I'ateisme i I'agnosticis
me, i altres temes potser més 
adequats. Direm, finalment, que 
no entenem la cultura religiosa 
com una aproximació encoberta 
a la fe, sinó com una consideració 
crítica d'un fet que travessa 
d'una manera o altra les perso
nes i les cultures. 

5. Educació moral i experiencia 
religiosa 

Al comengament déiem que la 
qüestió «ética/religió» planteja 
diversos temes. Fins aquí hem 
intentat de tractar un aspecte que 
en educació se'ns presenta de 
manera immediata. Ara voldríem 
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fer un apunt sobre una altra 
qüestió una mica més global. Ens 
referim a la naturalesa de quel
com que anomenarem com «ex
periéncia religiosa», i allloc que 
ocupa en relació amb la moralitat. 
Ho voldria fer comentant algun 
aspecte breu i potser un xic tret 
de context de tres autors que he 
Ilegit amb profit (tot i que no sé 
si sempre els he comprés com 
ells voldrien): L. Kohlberg, V. 
Havel i J.M. Rovira Belloso. En 
els tres casos crec advertir for
mes de vincular la tradició afecta 
a la raó i I'autonomia i la tradició 
oberta a I'experiéncia religiosa 
i a la fe, per bé que no provenen 
del mateix entorn cultural ni 
probablement entenen de mane
ra idéntica aquests conceptes. 

És ja prou coneguda en el 
nostre context la teoria cog
nitivo-evolutiva del judici moral 
de L. Kohlberg. Ho són menys, 
pero, els seus treballs sobre 
I'estadi seté que d'alguna mane
ra volen culminar o explicar as
pectes no abordats en la seva 
teoria del desenvolupament mo
ral 2 . Aquest seté estadi, que és 
puramenthipotétic i no es basa 
en dades d'investigació, vol 
respondre a preguntes com: per 

(2) Kohlberg, J.: «La formulación de la 
teoría de Kohlberg", a Kohlberg, L.: 
Psicología del desarrollo moral. 
Bilbao: Desclée de Brower, 1992, 
pp. 222, 253-254. 
Kohlberg, L.; Power, C.: «Moral 
development, religious thinking and 
the question of a seven stage", a 
Kohlberg, L: Essays on Moral 
Oevelopment. Londres: Harper and 
Row, 1981, pp. 311-372. 
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que ser moral? o per que ser 
just? La persona que es troba en 
els estadis del nivell postcon
vencional pot haver assumit uns 
principis racionals de justícia, 
per6 potser se li plantegen 
aquesta mena d'interrogants 
quan viu el buit de sentit que 
representa la finitud de la vida. 
Per tant, I'estadi sete proposa 
una cosmovisió o recerca d'un 
sentit últim a la vida. És dones 
de contingut més filos6fic o 
religiós que pr6piament moral. 
Les característiques que en 
opinió de Kohlberg descriuen 
aquest estadi són basicament 
tres: una, que suposa una expe
riencia contemplativa de natu
ralesa no egoista; dos, que la 
16gica d'aquesta experiencia 
podria expressar-se, encara que 
no necessariament, en termes 
teístics; i tres, que I'essencial 
d'aquesta experiencia és el sentit 
de formar part de la totalitat de 
la vida, assumint una perspecti
va c6smica fins i tot més enlla 
de la perspectiva universal 
humanística. Deixem de banda 
qüestions tecniques sobre si 
aquest sete «estadi., compleix 
els requisits deis altres: és ben 
ciar que no és un estadi com els 
altres. En canvi, representa una 
reflexió d'interes pel que fa a la 
qüestió que ens estem plantejant: 
«I'experiencia religiosa» i el 
seu Iloc en la formació de la 
moralitat. 

El segon apunt es basa en 
I 'obra Cartas a Oiga de V. Havel3 . 

(3) Havel, V.: Cartas a Oiga. Barcelona: 
Versal, 1990. 
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Tot i ser un Ilibre de cartes es
crites des de la presó, que abra
cen de manera desordenada una 
multiplicitat de temes, en el terr;; 
final del Ilibre fa un intent de 
sistematitzar el seu pensament 
que intentaré esbossar. En 
aquestes pagines Havel parteix 
del concepte de «separació» per 
descriure la condició inicial hu
mana. Separació de I'ésser que 
només és possible de reparar a 
través de la responsabilitat. La 
responsabilitat és la categoria 
clau, i més que categoria és 
I'única experiencia capar;; de 
recuperar la connexió amb la 
unitat de I'ésser perduda en la 
separació originaria. La urgencia 
de responsabilitat o la respon
sabilitat en relació a tot és la 
necessitat primordial de sortir 
de nosaltres mateixos i trans
cendir-nos per recuperar la 
integritat amb I'ésser: una 
«existencia més enlla de la 
nostra existencia». Aquí neix 
una alternativa i una tasca per a 
I'home: és possible orientar-se 
en direcció a I'ésser i mirar vers 
<<I'horitzó absolut» (tasques 
reservades a la responsabilitat), 
o és possible també restar 
ancorat en la facticitat del món 
(i viure una existencia sense 
sentit o bé viure I'experiencia 
de I'absurd com a rebel'lió 
davant el sense sentit). Mirar de 
satisfer I'anhel de formar part 
de la plenitud de I'ésser és 
I'experiencia de sentit i, en de
finitiva, la fe. Assolir aquest 
estat d'esperit és possible a 
través de la responsabilitat que 
permet arrelar de nou en la ple
nitud del'ésser. Tot i adonar-



me que convindria que Ilegíssiu 
I'obra de Havel per copsar del 
tot el que diu, penso haver pogut 
mostrar una altra perspectiva 
que malda per relacionar «I'ex
periencia religiosa» i la mora
litat (en el seu cas feta present 
amb la idea de responsabilitat). 

Finalment, voldria referir
me esquematicament a unes idees 
de J.M. Rovira 8ellos04

. Crec que 
en una part deis seus treballs 
ens presenta i argumenta a fa
vor de I'existencia d'un com
ponent pre-religiós en I'es
tructura antropológica humana. 
Es refereix a la possibilitat de 
tenir experiencia de la «per
cepció de la própia identitat en 
la comunió total» o «d'identitat 
en comunió amb tota la realitat». 
És a dir, es tracta d'una percep
ció intel'lectual i afectiva de la 
própia individualitat, interioritat 
o distinció al hora vinculada o 
relligada amb el tot o amb el 
conjunt de la realitat. Aixó 
permet passar del «sentiment» 
de ser un jo destinat a la coope
ració a la comunió amb el centre 
total: el reconeixement de Déu. 
Aquesta orientació antropológica 
envers Déu usa uns itineraris o 
camins d'acostament. Aquests 
espais no confessionals i comuns 
a tothom són: I'espai etic (ambit 
del treball entre alió que és i alió 

(4) Rovira Belloso, J.M.: Tratado de 
Dios uno y trino. Salamanca: Edi
ciones Secretariado Trinitario, 
1993, pp. 134-145, 186-193. 
Rovira Belloso, J.M.: Fe i cultura al 
nostre temps. Barcelona: Sauri, 
1987, pp. 118-139. 
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que hauria de ser), I'espai con
templatiu o estetic i científic 
(ambit de I'art i de I'admiració 
científica per la realitat), I'espai 
interrelacional (ambit de I'a
mistat i de I'amor) i I'espai in
terior (ambit del cor o la cons
ciencia). Sense entrar en més 
detalls, i en relació al que aquí 
ens ocupa, senyalar tant sois el 
reconeixement que fa I'autor de 
I'experiencia etica com a un deis 
camins d'identificació de si 
mateix en comunió (com un deis 
camins de I'experiencia religio
sa). 

Crec entendre que sen se ne
gar I'autonomia de la consciencia 
i les eines de la raó en la cons
trucció de la personalitat moral, 
els autors esmentats coinci
deixen -a més de en el que acabo 
de dir- en el reconeixement d'un 
tipus d'experiencia d'identitat en 
relació amb tot (una experiencia 
que s'ha qualificat com a cós
mica, oceanica o també religio
sa) que han vinculat a la mora
litat deis homes i dones. És una 
via possible de relació entre etica 
i religió a la qual, ni que sigui 
com a hipótesi, paga la pena de 
restar oberts. 

Paraules clau 

Etica. Currículum. Educaci6 
moral. Educaci6 confessional. 
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El autor, después de 
presentar como no deseable 
una disyuntiva entre ética y 
religión, se lamenta de la 
situación en que se hal/a la 
ensenanza de la ética, 
minusvalorada por lo común. 
~tica y religión no son 
equivalentes. Por el/o seria 
aconsejable que todo el mundo 
poseyera una lormación ética 
mlnima. Además, esta 
lormación ética podrla 
completarse con la educación 
religiosa. 
Se analiza con detenimiento 
el marco legal y la situación 
en la que se encuentran la 
ética y la religión a partir de 
la LOGSE, prolundizando en 
las posibilidades, limites y 
riesgos de la enseñanza de 
ambas materias. Se propone 
situar la educación religiosa 
confesional como opción 
personal al margen del 
currfculum y sin valor 
académico. Con todo, seria 
legitimo impartirla en el 
ámbito de la escuela, como 
actividad propia de la 
comunidad escolar. Se aborda 
igualmente la configuración 
de una moral para todos, 
perlilándose sus aspectos y 
caracterfsticas. Asimismo, el 
autor manifiesta sus 
opiniones respecto a la 
educación religiosa con un 
criterio amplio en el que 
tanto cabe la religión 
confesional Gomo la cultura 
religiosa, es decir, los 
conocimientos históricos, 
culturales, artlsticos y 
sociales vinculados a la 
religión, y que han influido y 
todavla influyen en la 
sociedad, sin olvidar la 
comprensión crftica de los 
hechos religiosos. Para 
linalizar y después de 
reflexionar sobre las 
recientes aportaciones de 
tres autores contemporáneos 
como Kohlberg, Havel y 
Rovira 8el/oso olrece a la 
consideración la posibilidad 
de un horizonte más allá del 
puro y estricto campo de la 
ética abierto a la experiencia 
religiosa. 
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Abstracts 

Apres avoir estimé qu'il 
n 'était pas souhaitable de 
séparer éthique et religion, 
I'auteur déplore la situation 
de I'enseignement de 
I'éthique, dont I'importance 
est, a son sens, en général 
sous-estimée. L 'éthique et la 
religion sont deux choses 
diflérentes. 1I serait done 
prélérable que tout le monde 
possede un minimum de 
connaissances de I'éthique. 
Celles-cí pourraíent en outre 
átre complétées par une 
éducation religieuse. 
L 'auteur analyse avec soin le 
cadre légal et la situation 
dans laquelle se trouvent 
I'éthique et la religion depuis 
I'application de la LOGSE, en 
approlondissant les 
possibilités, les limites et 
les risques de I'enseignement 
de ces deux matieres. 1/ 
propose que I'éducation 
religieuse confessionnelle 
releve d 'un choix personnel 
et soíl sítuée en marge du 
currículum, sans valeur 
académique. 1/ pense 
néanmoins que, s 'agissant 
d'une activité relevant de la 
communauté sco/aire, jI 
serait normal qu'el/e soit 
dispensée dans I'enceinte de 
I'école. Abordant le probleme 
de la création d'une morale 
pour tous, il en évoque les 
aspects et les 
caractéristiques. De la m~me 
faoon, I'auteur se prononce 
pour une éducation religieuse 
prise dans son sens le plus 
large, c'est-a-dire 
recouvrant aussi bien la 
religion confessionnelle que 
la culture religieuse : 
connajssances historiques, 
culturel/es, artistiques et 
sociales liées a la religion qui 
ont influencé et qui 
continuent d'influencer la 
société, sans oublier une 
compréhension critique des 
faits religieux. Pour 
terminer - et apres s'étre 
penché sur les récentes 
contributions de troís 
auteurs contemporains, 
Kohlberg, Havel et Rovira 
8el/oso -, iI envisage la 
possibilité, au-dela du pur et 
simple domaine de I'éthique, 
d 'un horizon ouvert a 
I'expéríence religieuse. 

The author, having declared 
the undesirability 01 dividing 
ethics and religion, laments 
the current situation in the 
teaching 01 ethics, which, as 
a rule, is undervalued. Ethics 
and religion are not 
equivalent. It would therelore 
be advisable lor everyone to 
have some mínimum 
instruction in ethics. 
Furthermore such instruction 
in ethics could be undertaken 
alongside religious education. 
Examined carelul/y are the 
legal Iramework and the 
situation in which ethics and 
religion lind themselves 
starting with the LOGSE, and 
there is a deeper analysis 01 
the possibilities, restrictions 
and risks in volved in the 
teaching 01 both subjects. One 
proposal is to ofler 
confessional religious 
education as a personal option 
on the Iringe 01 the 
currículum, with no academic 
qualification in víew. Al! in 
all it would be admissible to 
teach it as part 01 general 
schooling, as a subject 
pertinent to the school 
community. The shaping 01 a 
moral code for everyone is 
also considered, outlining its 
various aspects and 
characteristics. The author 
likewise expounds his 
opinions on religious 
education based on a broad 
approach in which both 
confessjonal religion and 
religious culture have their 
place. This entails the 
historical, cultura/, artistic 
and social information related 
to religion that has 
influenced, and stil/ 
influences society, including a 
critical understanding 01 the 
lacts about religion. Final/y, 
having reflected on the recent 
contributions of three 
contemporaryauthors, 
Kohlberg, Havel and Rovira 
8el/oso, he considers the 
possibility, outside pure 
ethics in the strict sense, of 
horizons open lo religious 
experience. 
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