
LAÏCISME I CREENCES 

INTRODUCCIÓ 

L’esperit laic no és en si mateix una nova cultura, sinó la condició 

de convivència de totes les possibles cultures 

Norberto Bobbio 

El laïcisme, no sent un tema nou, continua actualment vigent, especialment 

en països com el nostre amb una llarga tradició catòlica. L'anàlisi de les 

diferents problemàtiques i interpretacions des d'una perspectiva de gènere, 

excepte molt comptades ocasions, no ha sigut objecte d'especial atenció. 

Aquest és el perquè d'aquest número 28 de Feminismo/s que tenen a les 

mans. 

 

Laïcisme i creences i qüestions/relacions de gènere constitueixen un àmbit 

d'anàlisi específica en el qual cap una perspectiva inter i pluridisciplinària i 

al qual es va convidar a participar a investigadors/es els estudis dels/de les 

quals formen el gruix d'aquest volum. 

 

Com a coordinadores, ens ha semblat important incloure en aquesta intro-

ducció una anàlisi general de la llibertat de creences a Espanya com a pas 

previ a la presentació dels diferents articles. 

 

La regulació es troba en l'article 16 de la Constitució de 1978 (d'ara enda-

vant, CE): 

Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats 

sense més limitació, en les seues manifestacions, que la necessària per al 

manteniment de l'ordre públic protegit per la llei. 

Ningú podrà ser obligat a declarar quant a la seua ideologia, religió o creences. 

Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les 

creences religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents re-

lacions de cooperació amb l'Església catòlica i les altres confessions. 

La triple terminologia utilitzada en l'apartat primer d'aquest precepte ha 

suggerit una doble interpretació. Part de la doctrina considera que l'article 



16 de la CE garanteix dues llibertats formalment diferents: la llibertat reli-

giosa i la llibertat ideològica o de pensament. Des d'aquesta perspectiva, 

se sosté que tenen un objecte propi, diferent en cada cas: l'objecte de la 

llibertat ideològica seria el conjunt d'idees, conceptes i judicis que l'home 

pot elaborar i defensar sobre qualsevol realitat física o humana, mentre 

que el de la llibertat religiosa seria la professió i pràctica de les mateixes 

creences religioses (Hervada 111); cal considerar, a més, que la religió és 

un bé jurídic que justifica una protecció específica, que exigeix accions 

positives per part de l'Estat com a única forma de reconèixer en termes 

reals la llibertat religiosa (Ollero). 

 

La segona opció en la qual ens situem es decanta per una interpretació 

unitària del dret garantit en l'article 16 de la CE, és a dir, considerar que 

aquest precepte garanteix un únic dret, la llibertat de creences o de convic-

cions. 

 

La CE obliga a interpretar els drets i llibertats fonamentals tenint en compte 

la clàusula de remissió hermenèutica continguda en l'artícle 10.2, és a dir, 

d'acord amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords 

internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya. 

 

El Tribunal Constitucional espanyol ha manifestat, en aquest sentit, que 

l'article 10.2 de la CE «posa de manifest la decisió del constituent de re-

conèixer la nostra coincidència amb l'àmbit de valors i interessos que pro-

tegeixen els instruments internacionals a què remet, com també la nostra 

voluntat com a nació d'incorporar-nos a un ordre jurídic internacional que 

propugna la defensa i la protecció dels drets humans com a base fonamen-

tal en l'organització de l'Estat»
1
. D'aquest precepte deriva, en conseqüèn-

cia, que la regulació dels drets fonamentals en la nostra norma constitucio-

nal és incompleta i ha de ser perfeccionada a través de la interpretació dels 

tractats internacionals que els afecten. Es tracta, en definitiva, de construir 

el contingut mitjançant la incorporació dels textos dels tractats i la interpre-

tació pels òrgans jurisdiccionals supranacionals (De Carreras 335). 
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La CE, per tant, atorga a la Declaració Universal de Drets Humans i altres 

tractats internacionals sobre drets humans ratificats per Espanya un paper 

essencial en la interpretació dels drets i llibertats garantits en la nostra 

norma fonamental. La regulació de la llibertat de creences en el context 

internacional i europeu s'emmarca en una concepció unitària, és a dir, l'ar-

ticle 16 de la CE hauria de ser comprès com una llibertat que garanteix «la 

lliure autodeterminació de l'individu en l'elecció del seu concepte de la vida 

o de la seua cosmovisió, com també de la lliure adopció de decisions exis-

tencials» (Souto Paz 220). Des d'aquesta perspectiva, es requereix garan-

tir de la mateixa manera la llibertat de conviccions amb independència de 

l'origen o la font de creació o adhesió del concepte de vida, que no pot 

constituir un motiu per a dispensar un tractament jurídic divers sense incó-

rrer en la vulneració del principi d'igualtat. 

 

L'apartat tercer de l'article 16 de la CE planteja, no obstant això, nombro-

sos interrogants que hem de resoldre. D'una banda, la CE garanteix implí-

citament el principi de neutralitat ideològica de l'Estat a través del reconei-

xement de principis com el pluralisme, la llibertat ideològica i religiosa o el 

laïcisme estatal
2
. La garantia de neutralitat és, a més, una exigència ne-

cessària per a fer efectiva la igualtat perquè el contrari implicaría un trac-

tament discriminatori cap a aquells que no comparteixen els valors impo-

sats –d'una forma o altra– per l'aparell estatal (Prieto Sanchís 2009, 224). 

 

A més, hem de tenir en compte que la CE consagra en l’article 14 el princi-

pi d'igualtat formal: igualtat en la llei i en l'aplicació de la llei, i en el 9.2 l'a-

nomenat principi d'igualtat material, propi de l'estat social de dret. 

 

El principi d'igualtat formal imposa un límit al legislador i exigeix que les 

conseqüències jurídiques diverses deriven de diferències rellevants. S'ha 

de partir, per tant, d'un judici valoratiu referit «conjuntament a les igualtats 

o desigualtats fàctiques i a les conseqüències normatives que s'hi unei-

xen» (Prieto Sanchís 2004, 130). El problema es tradueix, com s'ha posat 

de manifest per part de la doctrina, a determinar la «rellevància dels trets» 
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(Laporta 6), que, al seu torn, es concreta que la norma no continga una 

discriminació arbitrària, és a dir, que el tractament desigual estiga despro-

veït d'una justificació objectiva i raonable. A propòsit de la interpretació del 

principi d'igualtat, el TC ha afirmat que l'article 14 de la CE garanteix tant la 

igualtat en la llei –davant el legislador– i impedeix que aquest puga confi-

gurar els supòsits de fet de la norma de manera tal que es done tracte dife-

rent a persones que, des de tots els punts de vista legítimament adopta-

bles, es troben en la mateixa situació; i la igualtat en l'aplicació de la llei, és 

a dir, que la llei siga aplicada de manera igual a tots aquells que es troben 

en la mateixa situació
3
. 

 

El principi d’«igualtat material» pot comportar un correctiu al principi 

d'igualtat formal, ja que, a diferència d'aquest últim, el primer tracta de fer 

«efectives» la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra, 

tenint en compte la posició fàctica de desigualtat en la qual aquests poden 

trobar-se
4
. 

 

El TC ha afirmat sobre aquest tema que no es tracta d'aconseguir una 

identitat absoluta en la posició social dels ciutadans però sí que imposa 

actuacions positives als poders públics. I, en aquest sentit, «pot exigir un 

mínim de desigualtat formal per a progressar cap a la consecució de la 

igualtat substancial» amb la finalitat de protegir certs sectors socials dis-

criminats (Carmona 273). Com assenyala molt encertadament Prieto San-

chís, «la igualtat jurídica genera davant el poder un deure nítid d'abstenció 

o no discriminació, mentre que la igualtat de fet genera obligacions més 

complexes, d'organització, procediment i prestació» (2004, 130). No con-

travenen, per tant, la garantia de l'article 14 de la CE aquelles mesures que 

afavorisquen determinats «col·lectius, històricament preterits i marginats, a 

fi que, mitjançant un tracte especial més favorable, vegen suavitzada o 

compensada la situació de desigualtat substancial»
5
. Això no impedeix que 
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el legislador, en el marge d'apreciació que se li ha atribuït per a introduir un 

tracte diferenciat en atenció a la desigualtat substancial, tinga límits deri-

vats precisament del mateix principi d'igualtat que rebutja tota desigualtat 

que, pel seu abast, no siga raonable i per això haja de qualificar-se de dis-

criminatòria
6
. 

 

Pel que fa al dret de llibertat religiosa, el TC ha sostingut que el principi 

d'igualtat impedeix 

«establir cap tipus de discriminació o de tracte jurídic divers dels ciutadans 
en funció de les seues ideologies o les seues creences i que hi ha d'haver 
un gaudi igual de la llibertat religiosa per tots els ciutadans. Dit d'una altra 
manera, el principi de llibertat religiosa reconeix el dret dels ciutadans a ac-
tuar en aquest camp amb plena immunitat de coacció de l'Estat i de quals-
sevol grups socials, de manera que l'Estat es prohibeix a si mateix qualse-
vol concurrència, al costat dels ciutadans, en qualitat de subjecte d'actes o 
d'actituds de signe religiós, i el principi d'igualtat, que és conseqüència del 
principi de llibertat en aquesta matèria, significa que les actituds religioses 
dels subjectes de dret no poden justificar diferències de tracte jurídic i es 
dedueix dels articles 9 i 14 de la CE»

7
. 

Es justifica, tanmateix, el reconeixement d'un tracte especial als membres 

de la confessió catòlica i els de les altres confessions i s’al·lega que aques-

tes tenen un igual dret a l'assistència religiosa –supòsit que s'enjudiciava– 

en la «mesura i proporció adequades»
8
, un argument que pareix haver sigut 

assentat com a criteri d'interpretació general del principi d'igualtat en l'exer-

cici del dret de llibertat de creences. La proporcionalitat –referida normal-

ment a l'arrelament històric i social de les comunitats religioses– sembla ser 

l'element de «rellevància jurídica» que permet admetre com a constitucional 

un tracte jurídic diferenciat com el que té l'Església catòlica a Espanya pel 

que fa a la resta de confessions religioses o amb associacions ideològiques 

no confessionals. No obstant això, i des del punt de vista dels drets subjec-

tius, el resultat de conjugar l'article 16 de la CE amb el 9.2 del mateix text 
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normatiu hauria de significar la imposició als poders públics d'un deure de 

respecte i garantia de les creences particulars, amb independència de l'ex-

tensió geogràfica o social de la comunitat a la qual pertanga (Ruiz-Rico 

105). 

 

A les anteriors afirmacions cal afegir, a més, el cos de doctrina que el 

Constitucional ha generat sobre l'apartat tercer de l'article 16 de la CE, és a 

dir, en primer lloc, la declaració de laïcisme de l'Estat espanyol i, en segon 

lloc, el mandat als poders públics de tenir en compte les creences religio-

ses de la societat espanyola i cooperar amb l'Església catòlica i les altres 

confessions religioses. 

 

Sobre el laïcisme, el Tribunal Constitucional ha manifestat reiteradament 

que l'article 16.3 de la CE veda qualsevol confusió entre funcions religioses 

i funcions estatals, i així ho ha exposat en una de les últimes sentències 

referides a aquesta qüestió
9
. 

 

En conseqüència, el màxim intèrpret de la CE ratifica que «en un sistema 

juridicopolític basat en el pluralisme, la llibertat ideològica i religiosa dels 

individus i l'aconfesionalitat de l'Estat, totes les instituciones públiques han 

de ser ideològicament neutrals»
10

. O el que és el mateix: «l'aconfesionalitat 

de l'Estat implica que l'Estat es prohibeix a si mateix qualsevol concurrèn-

cia, al costat dels ciutadans, en qualitat de subjecte d'actes o d'actituds de 

signe religiós»
11

. 

 

Malgrat la contundència d'aquesta afirmació, la interpretació del Tribonal 

Constitucional de l'article 16.3 de la CE no ha contribuït precisament a la 

preservació de la neutralitat de l'Estat. La cooperació amb l'Església catòli-

ca i les altres confessions religioses s'ha traduït, en la pràctica, en el com-

promís dels poders públics d'assumir determinades prestacions a favor 
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dels col·lectius religiosos més rellevants des d'un punt de vista sociològic, 

que afecta en no poques ocasions en la regulació la neutralitat de l'Estat i 

el principi d'igualtat. L'argumentació sostinguda pel nostre alt tribunal en el 

desenvolupament del principi de laïcisme positiu es pot resumir en l'afirma-

ció següent: 

El contingut del dret a la llibertat religiosa no s'esgota en la proteción da-
vant d'ingerències externes d'una esfera de llibertat individual o col·lectiva 
que permet als ciutadans actuar d’acord amb al credo que professen, per-
què cal apreciar una dimensió externa de la llibertat religiosa que es tra-
dueix en la possibilitat d'exercici, immune a tota coacció dels poders pú-
blics, d'aquelles activitats que constitueixen manifestacions o expressions 
del fenomen religiós, assumit en aquest cas pel subjecte col·lectiu o comu-
nitats, com ara les que enuncia l'art. 2 i respecte de les quals s'exigeix als 
poders públics una actitud positiva, des d'una perspectiva que podríem 
anomenar assistencial o prestacional (…) I com a especial expressió 
d’aquesta actitud positiva quant a l'exercici col·lectiu de la llibertat religiosa 
en les seues plurals manifestacions o conductes, l'art. 16.3 de la Constitu-
ció, després de formular una declaració de neutralitat, considera el compo-
nent religiós perceptible en la societat espanyola i ordena als poders pú-
blics mantenir «les consegüents relacions de cooperació amb l'Església 
catòlica i les altres confessions» i introdueix, d'aquesta manera, una idea 
de confessionalitat o laïcisme positiu que «veda qualsevol tipus de confu-
sió entre finalitats religioses i estatals»

12
. 

Convé interpretar, per tant, el «deure de tenir en compte i la cooperació de 

l'article 16.3 de la CE» des de les exigències que imposen la neutralitat i, 

especialment, la igualtat –valor fonamental de l'ordenament jurídic–, i no al 

revés. L'apartat tercer de l'article 16 de la CE pot ser comprés des del valor 

del pluralisme religiós –no esmentat expressament en l'article primer de la 

CE–. No obstant això, no s’explica que la promoció del pluralisme es duga 

a terme mitjançant l'adopció de mesures prestacionals a favor de les con-

fessions de major implantació social perquè, lògicament, amb això només 

s'obté l'efecte contrari. 

 

Tampoc considerem compatible amb el principi de neutralitat l'opció de la 

discriminació positiva. En aquest sentit, compartim plenament l'opinió de 
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Ruiz Miguel quan afirma que la garantia d'una igual llibertat de creences –

d'orígens diversos, no exclusivament religiosos– passa per continuar con-

cebent aquest dret com una llibertat merament negativa, de garantia de no 

interferència, i restringir les accions positives de «facilitació» –en tot cas– 

dels poders públics a la remoció dels obstacles que impedisquen el ple 

exercici del dret en aquelles situacions en què, efectivament, siga necessa-

ri algun tipus d'acció perquè hi haja un vertader «obstacle» que 

n’impedisca l’exercici. Qualsevol altra opció implica una intromissió de 

l'Estat en un àmbit per al vetat per aplicació del principi de neutralitat (16). 

 

Per tot això, des d'una interpretació sistemàtica de la Constitució, hem de 

comprendre que la garantia d'una igual llibertat de creences –d'orígens 

diversos, no exclusivament religiosos– exigeix una configuració laica de 

l'Estat espanyol i una actuació dels poders públics d'acord amb aquest 

principi, que intervé en aquest àmbit, tal com exigeix la mateixa Constitu-

ció, tan sols per a remoure els obstacles que impedisquen el ple exercici 

del dret en aquelles situacions en què, efectivament, siga necessari algun 

tipus d'acció perquè hi haja un vertader «obstacle» que n’impedisca 

l’exercici. 

 

Lògicament, la configuració laica de l'Estat i el seu desenvolupament tant 

normatiu com jurisprudencial i doctrinal tenen una incidència directa en els 

drets de les dones i la consolidació d’aquests. Per això, la importància 

d'estudis i investigacions com els que conté aquest volum. 

 

Com encertadament estableix Mar Esquembre, la perspectiva de gènere 

està pràcticament absent dels debats polítics i socials sobre la reforma 

constitucional 

a pesar dels avanços en igualtat de dones i homes han sigut el gran canvi 
social des de l'aprovació de la Constitució espanyola. Si volem que aques-
ta ho siga de i per a totes i tots és necessari tractar dues qüestions bàsi-
ques: les conseqüències de la divisió públic-privat dels espais en què es 
produeixen i reprodueixen les diferents relacions humanes, i el reconeixe-
ment de la subjectivitat de les dones (2014, 102). 

El contracte sexual, la família, el matrimoni, l'estat del benestar, la paritat, la 

ciutadania plena, la interrupció voluntària de l'embaràs, la violència de gène-



re, etc., entre d’altres, són temes que, analitzats des d'una perspectiva de 

gènere, resulten primordials perquè la igualtat siga real i efectiva
13

. Impossi-

ble analitzar-los ni donar cabuda a tots en un sol volum, però els estudis que 

hi ha a continuació són una bona mostra per a seguir avant amb les investi-

gacions. 

 

Per a dotar d'una certa estructura aquest volum, hem considerat oportú 

agrupar els treballs presentats en diferents blocs d’acord amb la temàtica 

tractada. 

 

El primer bloc, sobre qüestions generals, s'obri amb l'article A debate: en-

tre «feminismo» anarquista y el feminismo burgués, de Coral Cuadrada 

Majó i Ginés Puente Pérez. L'objectiu dels autors en aquest estudi és 

comparar diverses propostes de dones que van lluitar per aconseguir una 

societat més justa. Per a fer-ho analitzen com les anarquistes i les feminis-

tes burgeses, des d'ideologies i posicions divergentes, quan no antagòni-

ques, van tractar l'educació, el laïcisme, la maternitat i el matrimoni. Per 

això i mitjançant els suggeriments del feminisme dialògic han utilitzat els 

seus textos i els han posat a debat, com si es tractara d'una discussió. 

 

En el segon estudi, ¿Qué deben esperar las mujeres de un Estado lai-

co?, d'Isabel Turégano, s'exposa clarament com la llibertat religiosa és un 

principi bàsic de qualsevol sistema juridicopolític que assumisca la relle-

vància essencial de la llibertat humana. Però altres drets igualment bàsics 

poden veure's afectats si eixa llibertat s'interpreta com a autonomia del fet 

religiós respecte del fet polític i protegeix els grups religiosos com a 
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realitats donades i tancades. Per a l'autora, la llibertat religiosa en el sentit 

més coherent amb la igualtat de gènere ha de requerir que la resta de 

drets no siga afectat de manera discriminatòria per l'actuació de les comu-

nitats religioses, la qual cosa no suposa una contradicció necessària entre 

gènere i religió. Entén que institucions veritablement compromeses amb la 

llibertat religiosa haurien d’actuar perquè les dones deixen de ser un mer 

objecte de debat i passen a ser agents, amb un paper actiu i reflexiu en la 

pròpia tradició religiosa. Una concepció diferent de les religions com a rea-

litats holístiques i estàtiques i favorable a tractar els arguments religiosos 

com a excepció als models normatius generals és incompatible amb el 

laïcisme i la igualtat de gènere que aquesta especialmente ha de promou-

re. L'autora defensa que aprofundir en un model estatal laic és necessari 

per a avançar cap a la superació de la subordinació estructural de les do-

nes. 

 

Lorena García ens presenta un estudi sobre Laicidad como pieza clave 

para el avance del altermundismo desde la perspectiva de género. 

Aquest article analitza des d'una perspectiva crítica de gènere les diverses 

edicions del Fòrum Social Mundial (FSM) i, al mateix temps, ressalta els 

assoliments que les dones –gràcies a les accions impulsades pels femi-

nismes postcolonials i el treball previ dels Diàlegs Feministes (DF)– han 

obtingut al llarg d'aquesta cita mundial mitjançant l'impuls d'un ambient laic, 

necessari perquè les qüestions de gènere no siguen element transversal, 

sinó «capil·lar», aspecte clau per a crear un món més just i igualitari, un 

altre món possible. 

 

El FSM és un espai de trobada en què els moviments socials busquen 

crear un sistema alternatiu a la globalització capitalista. Està emparat sota 

la Carta de Principis que, entre altres aspectes, destaca la no-

confessionalitat com a element a tenir en compte a l'hora de cercar alterna-

tives al neoliberalisme que domina el món. Al mateix temps, es dóna la 

paradoxa que aquesta cita mundial allotja actituds patriarcals al seu si. 

 

Aquest primer bloc es tanca amb Violencia contra la mujer, «crímenes 

de honor» y prácticas culturales y religiosas perjudiciales: estándares 

internacionales de derechos humanos adoptados por las Naciones 



Unidas, de Nieves Saldaña, que centra el seu estudi en la manera en què 

al llarg dels últims vint anys les Nacions Unides han tractat els anomenats 

«crims d'honor» com una forma específica de violència contra la dona, 

basada en pràctiques perjudicials que són conseqüència de tradicions cul-

turals i religioses arrelades que discriminen les dones i les xiquetes i violen 

els seus drets humans i fonamentals. Per aquest motiu les Nacions Unides 

han definit un conjunt d'estàndards internacionals de drets humans que 

han de guiar l'actuació dels estats per a prevenir, combatre i eradicar els 

«crims d'honor» i qualsevol altra pràctica religiosa o cultural que vulnere 

els drets de les dones. L'autora defensa un conveni internacional específic 

sobre l'eliminació de la violència contra les dones i les xiquetes, ja que 

garantiria que es poguera exigir als estats el compliment d'unes normes 

jurídicament vinculants. De fet, ja hi ha un projecte de Convenció de Na-

cions Unides en aquest sentit, que implicaria un toc d’alerta en l'eradicació 

d'una de les manifestacions més extremes de violència exercida contra les 

dones. 

 

El segon bloc centra la seua atenció en l'islam i l’obri Tatiana Hernández 

Justo amb un estudi sobre El papel del islam en el pensamiento femi-

nista de ṬĀHAR AL-ḤADDĀD. Ṭāhar al-Ḥaddād (1899-1935), capdavante-

ra del feminisme a Tunísia, va dedicar la seua més important obra a des-

criure i criticar la situació de les dones al seu país a la recerca de millores 

que acabaren amb la desigualtat entre homes i dones. Aquesta obra, Im-

ra’tu-nā fī l-Šarī
c
a wa-l-muŷtama

c
 , li va costar l'expulsió de l'acadèmia, a més 

de seriosos problemes amb la institució religiosa més influent del seu país, 

la Universitat islàmica al-Zaytuna, a pesar que les seues teories s'emmar-

caven clarament en un àmbit religiós. L'autora estudia el paper de la fe 

islàmica en el pensament de Ṭā har al-Ḥaddād a través de l'anàlisi de les 

propostes oferides per l'autor en la seua obra, que determinen ruptures i 

continuïtats amb la tradició islàmica del moment. 

 

María Jiménez-Delgado, en l’article «Soy musulmana a mi manera». Re-

ligiosidad, espiritualidad y laicismo de las jóvenes estudiantes mu-

sulmanas, centra el seu estudi en el significat que té ser musulmanes per 

a les filles de la immigració marroquina a Espanya i tracta la qüestió reli-

giosa des de la perspectiva i la mirada de les joves estudiants. En el centre 



del debat sobre la seua religiositat se situa la qüestió de la construcció 

identitària, de la igualtat de gènere, de la llibertat individual i de la llibertat 

religiosa. 

 

Les joves estudiants entrevistades fan una resignificació crítica i personal 

de l'islam que es resumeix en l'expressió repetida per moltes d'aquestes, i 

és la que dóna títol a la investigació. La percepció de la seua religiositat 

està condicionada pel gènere i connecta amb una visió transnacional del 

fet religiós que es converteix en una vivència íntima i espiritual, d'acord 

amb la noció de Déu personal de la postmodernitat, definit per Ulrich Beck 

com la individualització de la religió. 

 

Élites y liderazgo religioso feminista en el estado marroquí és l'estudi 

de M. Teresa González Santos. L'autora hi analitza els mecanismes que 

l'elit religiosa marroquina empra per a preservar la seua estabilitat i reclutar 

líders del reformisme religiós feminista. Els objectius són estudiar les elits i 

el lideratge religiós feminista al Marroc; descriure les característiques, la 

naturalesa i la distribució de les elits marroquines; ressenyar el poder polí-

tic i religiós estatal i l'ordenament religiós islàmic al Marroc; analitzar el 

moviment religiós feminista del Marroc i investigar el procés de cooptació 

de líders religioses feministes per part de les elits religioses estatals. La 

metodologia emprada és de tipus qualitatiu i la tècnica de producció de 

dades seleccionada ha sigut la història de vida. Com a conclusions, podem 

afirmar que la cooptació per part de les elits religioses oficials d'una líder 

religiosa feminista demostra que el mecanisme de circulació de les elits al 

Marroc és utilitzat per a asegurar-ne la supervivència. 

 

I, finalment, ¿Empoderamiento y sumisión a Dios? La acción pía en las 

nuevas musulmanas del siglo XXI és l'article que presenta Itzea Goico-

lea Amiano. L’objectiu és –prenent com a punt de partida la proposta de 

Saba Mahmood– mostrar la modalitat d'acció pia en diverses dones es-

panyoles converses a l'islam i valorar, en termes feministes, l'agència –

capacitat de decisió i acció– d'aquestes dones que conceben la seua lliber-

tat a partir de la submissió a Déu. S'hi esbossen les principals característi-

ques epistemològiques i corporals de la modalitat d'acció pia, en les quals 

el cos constitueix molt més que un signe. La conclusió apuntarà que si bé 



el marc en el qual es gesten els discursos de gènere piadosos són patriar-

cals, la capacitat d'acció té una dimensió d’apoderament que fa que aques-

tes dones rebutgen i negocien certes premisses i situacions de desigualtat 

en les relacions de gènere. 

 

El bloc tercer, centrat en el catolicisme, l’obrin Eider de Dios Fernández i 

Raúl Mínguez Blasco amb l’estudi De la obediencia a la protesta. Laicas 

católicas ante el Vaticano II.  En el franquisme, l'Església catòlica –en 

estreta col·laboració amb les autoritats franquistes– va buscar instaurar 

una religió de la por basada en el ferri control de la moral i els costums i en 

un culte de caràcter extern i superficial. El Concili Vaticà II va impulsar la 

transformació cap a una religiositat més personal i reflexiva que tenia com 

a centre un Déu de l'amor. L'objectiu d'aquest article és analitzar com un 

grup de dones catòliques residents a Biscaia van experimentar aquest 

canvi. Per a fer-ho s'utilitza la metodologia de la història oral. Es comprova 

així la posició que ocupa el Vaticà II en el relat d'aquestes dones i en quina 

mesura la seua renovada manera de viure la fe els va inspirar per a passar 

de l'obediència i la passivitat a la protesta i la crítica. 

 

Seguidament, José Joaquín Rodríguez Moreno ens presenta un estudi 

sobre La imposición de los valores católicos patriarcales a través de 

la censura en las revistas juveniles femeninas de la España franquista 

(1941-1977). Els valors patriarcals catòlics són clau per a entendre l'ideal 

de feminitat que exaltava l'Espanya del general Franco. El franquisme no 

va dubtar a utilitzar la censura sobre les revistes femenines infantils i juve-

nils per a educar i fer acceptable aquest restrictiu rol femení. D'aquesta 

manera, a través de la legislació censora podem entendre quin rol va jugar 

el catolicisme ultracatòlic tant a l’hora de crear com de fer complir les nor-

mes de la censura. Per a poder comprendre millor el canvi de la legislació i 

l'evolució de l'ideal femení, l'autor compara les normes amb les revistes 

juvenils més populars d'aquells anys: Mis chicas (1941-1950), Florita 

(1949-1961), Sissi (1958-1967) i Lily (1970-1977). Amb tot, l'autor intenta 

comprovar si els canvis experimentats per les publicacions van ser pura-

ment estètics o si van obeir a un autèntic canvi dels valors catòlics que 

imposava la censura. 

 



Montserrat Duch Plana tanca aquest bloc amb el seu estudi Mundo, de-

monio y carne. Proceso de secularización, feminización de la religión 

y sociabilismo católico en la diócesis de Tarragona (1932). El procés 

de feminització del catolicisme a Espanya es va aprofundir en la segona i 

tercera dècada del segle XX en el marc de la política de masses, de la 

configuració de les dones com a subjectes polítics i de l'impuls cap a la 

recristianització adoptat per l'Església. En aquest treball, a partir de l'anàlisi 

de les estadístiques de la diòcesi de Tarragona fetes durant l'arquebisbat 

de Francesc Vidal i Barraquer (1922-1943), es corrobora el dimorfisme 

sexual o diferenciació creixent del comportament religiós entre homes i 

dones que la sociologia ha tematitzat. Evidències que procedeixen d'una 

major prevalença en la pràctica prescrita i en les iniciatives de pietat. Així 

mateix, les dones són majoria en la proporció de quadres de l'Església 

essencialment a partir de l'augment d'ordres terciàries i de congregacions 

femenines, siguen aquestes contemplatives o actives dedicades a tasques 

de cura (persones malaltes, infància, pobresa). Les dones van participar en 

espais de sociabilitat catòlics que van experimentar un procés de polititza-

ció creixent durant la II República. 

 

A partir d'ací s'obri un últim bloc que centra l’interès en altres països. Ale-

jandra Palafox presenta una investigació sobre Honor, violencia y poder 

patriarcal en el proceso mexicano de secularización penal. En l’article, 

mitjançant l'anàlisi de diferents cossos jurídics, manuals, diccionaris, trac-

tats de dret i expedients judicials, tracta algunes de les repercussions que 

el procés de secularització penal, desenvolupat en el Mèxic vuitcentista, va 

tenir en la regulació d'un conjunt d'actes de caire sexual, qualificats com a 

delictes d'incontinència, delictes de sensualitat o delictes contra l'ordre de 

les famílies, la moral pública o els bons costums. Posa en relleu les con-

tradiccions que es van donar en la gradual separació dels conceptes de 

pecat i delicte i la suposada relegació formal del pecat a l'àmbit intern i 

privat per a concloure que la modernització jurídica va comportar el mante-

niment d'un codi de valors cristià que va operar com a eina de control i 

subjecció de la població femenina. 

 

Paula Sepúlveda ens ofereix un estudi sobre Creencias religiosas y vio-

lencia de género. Análisis de historias de vida de mujeres mayores en 



Chile (1940-2010). L'objectiu de l'autora és analitzar les creences i expres-

sions religioses de dones grans que vivien violència de gènere i la relació 

amb les barreres per a la cerca d'ajuda per a superar-la. Per a fer-ho reco-

rre a les històries de vida com a metodologia central, i fa, a més, una anàli-

si del context històric, social i cultural del país en l'època en què s'emmarca 

l'estudi. 

 

En l'estudi de la violència de gènere, generalment la religió no ha sigut un 

dels elements prioritaris que s'han analitzat per a intentar entendre la per-

manència de dones en aquesta problemàtica, a pesar que tradicionalment 

les creences religioses han tingut a Xile una influència important en la im-

posició de normes i comportaments de gènere. 

 

Finalment, Vladimir Martínez-Bello, Zorayda Bello de Martínez i Ángeles 

Martínez-Rojas tracten La presencia de representaciones visuales de 

contenido religioso en la escuela pública constitucionalmente laica: 

un estudio exploratorio en aulas de educación infantil en Colombia. 

En l’estudi parteixen d'afirmar que una de les manifestacions que genera 

confusió en el marc de la relació entre l'Estat laic, el principi de neutralitat i 

l'exercici del dret a l'educació és la presència de símbols religiosos en l'es-

cola pública. L’objectiu és analitzar, a través d'un sistema quantitatiu i qua-

litatiu, la representació de les figures humanes amb contingut religiós en 

deu aules d'educació infantil de col·legis públics d'una ciutat cabdal. Hi ha 

presència de figures humanes amb contingut religiós en la meitat de 

col·legis visitats, i s’observa una transformació del discurs que sobrepassa 

la representació del crucifix. Els missatges distorsionen el principi de neu-

tralitat de l'Estat i es demostra més una intenció d'educació religiosa que el 

desenvolupament de la dimensió espiritual. S'aporta nova informació sobre 

el tractament de la religió i la dimensió espiritual en l'educació infantil de 

l'escola constitucionalment laica. 

 

El volum es tanca amb tres ressenyes: una de José Manuel Maroto Blanco 

de l'obra d'Adriana Benvenuto, La voce delle donne nella colonizzazione 

i postcolonizzazione italiana in Africa (Roma, Sensibili alle Foglie, 

2015); una altra de Joana Massó de La débil mental d'Ariana Harwicz, 

(Argentina, Mardulce, 2015) i, l'última, d'Helena Pérez-de la Merced sobre 



l'obra d'Orna Donath, Madres arrepentidas. Una mirada radical a la ma-

ternidad y sus falacias sociales (Reservoir Books, 2016). 

 

Només ens queda manifestar el nostre agraïment als/a les investigadors/es 

que han contribuït amb els seus estudis. I volem desitjar que el volum que 

tenen ara a les mans contribuïsca al millor enteniment de les relacions 

entre laïcisme i creences i la necessitat de la perspectiva de gènere. 

Aquest ha sigut el nostre objectiu i esperem que òbriga una via a noves 

investigacions. 

Alacant, 25 de novembre de 2016 
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