
“O motivo da división entre a Igrexa e o liberalismo non foi nunca a cuestión de se 
o reino debía ou non ser oficialmente católico. Todas as constitucións, desde a 
conservadora de 1812 ata a democrática de 1869, afirmaban a confesionalidade do 
Estado. Nengún goberno liberal entre 1834 e 1873 pensou seriamente en separar a Igrexa 
do Estado. Sucesivos ministerios, tanto do Partido Moderado como do Progresista, 
continuaron aferrándose con tenacidade aos privilexios regalistas históricos da antiga 
monarquía que proporcionaba ao Estado o extenso control das finanzas e o patronazgo 
eclesiásticos.

(...) Non houbo nunca nengunha perspectiva de que a Igrexa renunciase 
voluntariamente ás súas tradicionais pretensións á riqueza e á influencia, aínda que 
unha minoría de sacerdotes cooperou con gobernos liberais. Ao final, o liberalismo 
obrigou á Igrexa a efectuar cambios que transformaron o lugar que ocupaba na 
sociedade española. O máis importante destes cambios foi a venda de propiedades 
eclesiásticas entre 1835 e 1860. Debido ás rendas inmensas dos bispos, os capítulos 
catedralicios, as ordes relixiosas e as institucións de beneficencia, a finais do século 
XVIII a Igrexa era a institución económica máis poderosa do reino. Aínda que a riqueza 
eclesiástica diminuíu despois de 1808 como consecuencia da guerra e o caos económico, 
seguía sendo impresionante nas vésperas da desamortización.

(...) O Estado liberal non tiña intención de abandoar á Igrexa aos seus propios 
recursos económicos. Todos os gobernos liberais comprometéronse a soster ao clero 
diocesano, aínda que se precisaron anos para crear un sistema viable. O clero non 
consideraba que unha subvención oficial fose unha compensación xusta da venda das 
propiedades eclesiásticas, que “saqquera o patrimonio de Xesucristo”. O apoio do 
goberno diminuíu nos períodos de axitación política, á vez que incluso nos anos de 
prosperidade o clero opinaba que os fondos que recibía do goberno ascendían a moito 
menos do que a Igrexa merecía.

(...) A supresión do clero regular masculino que ordeou Mendizábal tamén 
diminuíu a vitalidade interna da Igrexa. Aínda que os regulares eran só 30.906 en 1835, o 
que representaba un descenso apreciable dos aproximadamente 50.000 que constaban 
nos censos de finais do século XVIII, as ordes relixiosas aínda proporcionaban á Igrexa a 
súa vangarda de evanxelizadores, predicadores e educadores populares. (...) A supresión 
case universal dos regulares acelerou un descenso demográfico entre o clero, que en 
1840 xa se achaba moi por debaixo dos niveis do século XVIII. 

(...) A consecución dun acordo entre a Irexa e os moderados requeríu máis tempo 
do que esperaba o clero e tivo lugar despois do derrocamento de Espartero en 1843. En 
1851, o papado e o goberno dos moderados acordaron as condicións dun concordato polo 
que se rexerían as relacións eclesiástico-civís ata 1931. O acordo entre Roma e Madrid 
foi un convenio práctico que tivo por obxecto regularizar a situación da Igrexa dentro do 
sistema político liberal. (...) A resultas do concordato, a Igrexa asegurouse o apoio 
económico que requería despois da venda das súas propiedades e a condición de 
normalidade xurídica que se precisaba para a recuperación institucional. Mais os 
moderados beneficiáronse máis do acordo. O papado recoñeceu a lexitimidade do Estado 
liberal e fixo unha concesión importante ao aceptar a venda das propiedades da Igrexa. 
Os moderados tamén acadaron o obxectivo de manter o apoio da xerarquía eclesiástica 
do reino contra os perigos da revolución política radical e o carlismo, a pesar de que 
nalgunhas rexións o baixo clero seguía a estar comprometido coa causa do pretendente. 
(...)

Para a Igrexa, os efectos da revolución liberal supuxeron algo máis que unha 
perda de poder económico e influencia política directa. (...) Os decenios de conflitos co 
liberalismo tamén deixaron un legado de anticlericalismo que continuou no século XX. A 
hostilidade cara ao clero e as institucións eclesiásticas non era un fenómeno fixo e 



invariable que aparecía baixo a mesma forma en períodos históricos distintos. (...) 
Durante os tres primeiros decenios do século XIX o derrubamento do consenso que 
sostiña ao Trono e ao Altar fixo que a Igrexa se vise exposta por primeira vez a unha nova 
forma de anticlericalismo. O proceso comezou coa oposición eclesiástica ás Cortes de 
Cádiz. A causa do apoio clerical á restauración da monarquía absoluta en 1813-14 e máis 
adiante, entre 1814 e 1820, á ditadura real que instaurou Fernando VII ao regresar do 
seu exilio en Francia, a cuestión da Igrexa, os seus privilexios e a súa influencia política 
foi obxecto de polémicas públicas. Aos ollos dos liberais, a Igrexa era un obstáculo á súa 
revolución constitucional, de ahí que o carácter das leis relativas a asuntos eclesiásticos 
fose claramente máis hostil durante o período revolucionario de 1820-1823 en 
comparación co das Cortes de Cádiz. A identificación da Igrexa co absolutismo entre 
1814 e 1820 botou os cementos dun anticlericalismo  político que se expresou nas Cortes 
e a prensa durante todo o período liberal. 

O anticlericalismo tamén adquiríu unha nova dimensión social a comezos do 
século XIX. Despois de 1814 as institucións eclesiásticas tentaron recuperar os seus 
dereitos a décimos, impostos señoriais e outros tributos nunha época de crise 
económica, o que causou un profundo resentimento entre os campesiños que traballaban 
as terras de mosteiros ricos e a cotío se traducíu en actos de violencia contra os monxes. 
(...) 

[Na Revolución Gloriosa] A disposición da xerarquía eclesiástica a identificarse coa 
monarquía isabelina e o ministerio de Narváez resultou contraproducente. Ao estoupar a 
revolución, a cuestión da Igrexa volveu ser o centro dun intenso debate político. O 
goberno provisional actuou rápidamente contra das ordes relixiosas masculinas que 
Narváez permitira en número limitado. O novo réxime anunciou a súa intención de 
castigar á Igrexa polos seus vínculos co desacreditado goberno dos moderados atacando 
ao clero regular. (...) As leis do goberno dirixidas contra as ordes provocaron unha 
reacción entre o clero e o laicado. Xa en decembro de 1868 unha alianza de eclesiásticos 
e laicos, integrada en gran parte por carlistas e elementos da extrema dereita do 
Partido Moderado, o grupo dos chamados “neocatólicos”, formou a Asociación de 
Católicos de España para concorrer ás primeiras eleccións a Cortes celebradas despois da 
revolución. Creada coa aprobación do papa, a Asociación declarou qu pensaba “propagar 
e defender as doutrinas, institucións e o influxo social da Igrexa, sinaladamente a súa 
liberdade e a unidade católica de España... polas vías da paz e baixo o amparo da lei”. 
[Despois do escaso apoio electoral da Asociación] O goberno provisional fixo saber que 
pensaba introducir a liberdade relixiosa. Esta medida, a primeira en tal sentido na 
historia do país, representaba “unha protesta contra o espírito teocrático que, á sombra 
do poder recentemente derrocado, se inxirira con pertinaz insidia nas nosas 
institucións”. (...)

A instauración da tolerancia relixiosa provocou un acentuado deterioro das 
relacións eclesiástico-civís. (...) O clero denunciou as leis que autorizaban o matrimonio 
civil (1870) afirmando que non eran nada máis que a aprobación oficial do “concubinato 
público”. Moitos bispos e sacerdotes negáronse rotundamente a xurar a Constitución de 
1869 tal e como esixía o goberno. 

As relacións entre a Igrexa e os sucesivos ministerios da monarquía constitucional 
seguiron empeorando ata a desintegración do réxime en febreiro de 1873. (...) A pesar 
dos conflitos entre as autoridades eclesiásticas e o goberno, a cuestión da Igrexa 
ocupaba un lugar menos central entre as preocupacións dos republicanos que no caso da 
monarquía constitucional, que herdara a visión marcadamente regalista das relacións 
eclesiástico-civís que caracterizara a todos os ministerios, xa fosen absolutistas ou 
liberais, desde o século XVIII. Os republicanos dispoñían dunha solución sinxela: a 
separación da Igrexa e o Estado. (...)

Un borrador de Constitución [republicana] prevía unha ruptura da pauta histórica 



das relacións eclesiástico-civís. Os bispos atacaron a separación porque, segundo eles, 
era un plan de “persecución da Igrexa erixida en sistema de goberno”. De feito, os 
cambios que se propoñían eran menos drásticos que os que adoptou a Segunda República 
entre 1931 e 1933. O anteproxecto da Constitución de 1873 recoñecía o dereito da 
Igrexa a dirixir os seus asuntos “con plena independencia” e a posuir propiedades 
sometidas só ás leis xerais da nación.”

“O papel da Igrexa como Igrexa oficial dun Estado liberal creou ambigüedades e 
conflitos que persistiron durante toda a Restauración. As concesións limitadas á Igrexa 
que fixo Cánovas acadaron o obxectivo de reducir a capacidade dos carlistas de atacar 
ao réxime pola súa política eclesiástica. Unha xerarquía de talante pragmático aceptou 
con reservas un pacto que proporcionaba á Igrexa recoñecemento constitucional, apoio 
económico do goberno, representación episcopal no Senado e outras concesións. (...) O 
poder real da Igrexa era menos formidable do que supoñían os seus críticos. Cánovas 
permaneceu fiel á tradición regalista de control gubernamental das finanzas e 
patronazgo eclesiástico que viña formando parte da herdanza liberal desde as Cortes de 
Cádiz.(...)

Ao non crearse un partido católico, ou unha organización apolítica eficaz e capaz 
de unir aos católicos, a Igrexa viuse privada de forza nas súas relacións cos gobernos da 
Restauración. Tampouco dispuña doutros medios de exercer presión directa sobre o 
réxime. A prensa católica non podía igualar nin a circulación nin a influencia da liberal. 
(...)

A reacción da Igrexa á revolta cubana e á guerra con Estados Unidos sinalou unbha 
etapa significativa na súa actitude diante da Restauración. Desde había moito tempo os 
cregos preconizaban un patriotismo católico que identificaba as pasadas glorias 
imperiais da nación coa relixión. Aínda que ás veces isto empuxaba á Igrexa a apoiar a 
política exterior do goberno, como no caso do envía dunha expedición militar a 
Indochina en 1859, a maioría das veces o clero miraba con suspicacia ao Estado liberal 
como representante de valores patrióticos. (...) No debate nacional que seguíu aos 
acontecementos de 1898, algúns rexeneracionistas viron á Igrexa como parte do 
problema. (...) A crise que provocaron os acontecementos de 1898 foi a causa xeral da 
vaga de anticlericalismo político e popular que percorreu o país durante o verán de 
1899. A razón inmediata foi un debate sobre o papel das ordes relixiosas no 
derrubamento da dominación española nas illas Filipinas. (...) A polémica transformouse 
pronto nun debate sobre o papel das ordes relixiosas en España.”

“A Igrexa pasou tamén a identificarse con máis forza coa monarquía alfonsina e o 
exército. As reservas dinásticas e a estudada neutralidade dunha xeración anterior de 
bispos deron paso a vigorosas afirmacións de apoio ao trono. As críticas ao exército, ao 
que noutro tempo a xerarquía mirara con recelo como axente do liberalismo e do 
centralismo devorador, cederon ante unhas esaxeradas loubanzas aos militares coo 
salvadores da Igrexa e a sociedade. (...) Durante os doce anos comprendidos entre a 
volta de Sagasta ao poder e o asasinato de José Canalejas, presidente do goberno, en 
1912, o debate sobre o “clericalismo” fíxose máis intenso que nunca. (...) Un 
movemento republicano reavivado empezou a lanzar críticas mordaces contra o réxime 
das Cortes, a prensa e, nalgúns casos, por medio da axitación de rúa. (...) As reformas 
de Canalejas [lei de asociacións para reglar o crecemento das ordes relixiosas, redución 
do papel supervisor dos cregos canto ás ensinanzas relixiosas] impuxeron só limitacións 
de pouca importancia aos privilexios da Igrexa.(...)

Mentres tiñan lugar os acontecementos de 1917, a voz da Igrexa permaneceu 
curiosamente calada. Os cregos e as diversas correntes da opinión católica decatáronse 
de que debido ao papel das xuntas, o movemento asembleario e a folga xeral estaba 



“todo en crise: o réxime, os partidos, os procedementos e moitas ideas directrices que 
se consideraban seguras”. Os bispos declararon nunha carta colectiva que España se 
atopaba ante unha “tremenda crise de carácter permanente”. Sen embargo, esta 
declaración non apareceu ata meses despois de que se tivese esvaecido a ameaza que 
durante o verán se cernía sobre o réxime. (...)

O Partido Social Popular (PSP) [creado en 1922] representou outra etapa na 
modernización política do catolicismo español. Os propoñentes do PSP pensaban 
defender os intereses da Igrexa, mais tiñan un obxectivo máis ambicioso: crear “unha 
xenuina organización das dereitas” que lanzase un desafío á dominación dos partidos 
dinásticos. (...) Comparado cos anteriores intentos de forxar a unidade política dos 
católicos, o PSP representou un xigantesco paso cara a diante. (...)”

“A relación da Igrexa coa ditadura [de Primo de Rivera] distou moito de ser 
sinxela. Tendeuse a ver unha expansión do poder e os privilexios da Igrexa baixo un 
réxime que acusaba a influencia dos valores católicos. Un historiador interpretou a 
posición do catolicismo durante a ditadura como un “claro anticipo do 
nacionalcatolicismo que existiría baixo o franquismo”. (...) A ideoloxía de UP, co seu 
énfase na “monarquía, a relixión e a autoridade” e o seu compromiso coa orde social, 
amosaba a influencia do pensamento católico conservador. (...)

As relacións eclesiástico-civís durante a ditadura distaron moito de ser tranquilas. 
A hostilidade do réxime ás aspiracións autonomistas dos cataláns afectou á Igrexa. Aínda 
que Primo de Rivera subíu ao poder co apoio dos rexionalistas cataláns conservadores, 
pronto adoptou unha política que reflectía a oposición do exército a todo o que parecese 
ameazar o que sintetizaba o lema de “España, Una, Grande e Indivisible”. (...) A Igrexa 
catalana, identificada históricamente co renacemento cultural catalán e, máis adiante, 
co rexionalismo conservador da Lliga Regionalista, chegou a un certo acordo co Estado 
liberal. (...) Primo de Rivera consideraba ao clero catalán separatista e interviña 
persoalmente para asegurarse de que se nomeasen bispos non cataláns para as dióceses 
da rexión.”

“Durante o réxime de Franco, fixéronse todos os esforzos posibles por culpar á 
[Segunda] República de emprender unha campaña deliberada de persecución, da que se 
dicía a cotío que tiña orixe masónica. A teoría dunha conspiración resolta incubada nas 
loxias masónicas servía aos fins propagandísticos da ditadura franquista. Os francmasóns 
estaban representados de forma prominente no goberno e as Cortes. As súas orixes en 
grande parte burguesas e as súas simpatías polo liberalismo convertíanos en defensores 
naturais dun Estado e unha sociedade seculares. Pero os seus puntos de vista sobre a 
cuestión relixiosa eran moi variados e oscilaban entre a tolerancia e o extremismo. En 
realidade, só unha minoría de deputados masóns era partidaria de seguir unha liña dura 
en relación coa Igrexa. 

Isto non equivale a negar a presenza de fortes correntes anticlericais na opinión 
republicana durante 1931 nin que contribuiron á radicalización das cláusulas da nova 
Constitución que se referían á Igrexa. Mais os partidos que apoiaban á coalición 
gobernante distaban moito de estar de acordo sobre as condicións concretas que debían 
aplicarse na separación da Igrexa e o Estado. De feito, a falta dun “programa 
vertebrador” sobre a cuestión relixiosa entre os partidos coaligados e dentro deles 
contribuíu ao alonxamento do regalismo liberal e o achegamento ao radical.

Outro espectro coñecido axexaba detrás da fachada das negociacións oficiais e a 
política parlamentaria: a expresión violenta e de rúa da hostilidade á Igrexa. Incluso 
antes da proclamación da República, a queima da igrexa dos xesuitas en Xixón, o 15 de 
decembro de 1930, foi un sinal de mal agoiro. Os disturbios estouparon entre o 11 e o 13 
de maio, cando a vaga de incendios provocados se extendeu por Madrid, Málkaga, 



Alicante, Orihuela, Cádiz, Murcia, Granada, Sevilla e Valencia. Decenas de edificios 
relixiosos, entre eles igrexas, mosteiros, conventos e escolas, quedaron reducidos a 
moreas de ruinas, aínda que o nivel de destrución foi moito maior en Madrid, Málaga e 
Alicante que noutras zonas. A queima de conventos quedou limitada xeograficamente a 
Madridm, Andalucía e a rexión de Levante, na costa mediterránea. Non houbo vítimas 
mortais, mais os sucesos constituiron unha sorpresa desagradable para a Igrexa e o 
goberno.

A queima de conventos xerou unha enorme polémica. A Igrexa reprochou ás 
autoridades que non actuasen de xeito decisivo aos primeiros sinais de disturbios, o que 
tamén ocasionou graves disensións no seo do gabinete. Ao final, o goberno sacou o 
exército á rúa e condeou explícitamente os actos de violencia. (...)

A aprobación da Constitución trazou unha importante liña divisoria na historia das 
relacións entre a Igrexa e a República. A Constitución representou a solución unilateral 
da cuestión relixiosa que durante tanto tempo temera ao clero. En decembro de 1931, 
cincuenta e nova bispos uníronse para efectuar unha “reprobación colectiva” non só da 
Constitución, senón tamén de todas as leis do goberno, en particular as relacionadas co 
ensino e o divorcio. (...)

En España, a Igrexa perdeu, ou estaba a punto de perder, os privilexios que a 
sostiveran durante a Restauración e a ditadura. Por conseguinte, atopouse ante unha 
crise económica de graves proporcións e permaneceu suxeita a controis regalistas en 
certos campos de actividade. Pero a República non emprendeu a expulsión sistemática 
de bispos que empregaron a grande escala algúns gobernos liberais do século XIX. Ainda 
que as autoridades recorreron a suspensións temporais dos xornais católicos, nonb 
trataron de destruir a prensa confesional, parte da cal criticaba violentamente ao 
réxime. (...)

A reacción da opinión clerical e laica ao aprobarse nas Cortes a lei de confesiónbs 
e congregacións relixiosas (17 de maio de 1933) colocou á Igrexa máis perto que nunca 
dunha ruptura coa República. (...) A lei de confesións e congregacións relixiosas foi o 
exemplo máis importante de lexislación relixiosa que promulgou a República. En 
primeiro lugar, representou unha declaración de principios tan coherente como as outras 
que fixo o réxime en relación coa Igrexa. (...) A separación da Igrexa e o Estado e o 
compromiso coa liberdade relixiosa e de conciencia, aínda que salpicada ás veces por 
manifestacións de burdo anticlericalismo, foron logros importantes desde calquera punto 
de vista, a República non tiña intención de destruir o catolicismo e tampouco podían as 
súas leis, nin siquera remotamente, reducir á Igrexa á impotencia relixiosa, social e 
política. Pero cometeu un erro ao abandoar o compromiso do liberalismo do século XIX 
cunha “Igrexa libre nun Estado libre”. A República continou de xeito máis extremo o 
regalismo histórico asociado desde había moito tempo cos gobernos españois.”

“[En 1933] a desorganización da dereita en 1931 desapareceu  para dar paso a 
unha campaña organizada e ben financiada que xirou en torno a un partido católico de 
formación recente, a Confederación Españaola de Dereitas Autónomas (CEDA). Por 
primeira e última vez na historia moderna do catolicismo español, un partido confesional 
obtivo un éxito importante nunhas eleccións. A CEDA gañou 110 escaños e converteuse 
no maior partido das Cortes, seguido dos republicanos radicais con 100 deputados. 

Os resultados electorais prometeron á Igrexa un respiro das leis secularizadoras 
asociadas co goberno de Azaña. (...) Ata as eleccións xerais de febreiro de 1936, os 
sucesivos ministerios radicais, conscientes de que dependían da CEDA, seguiron unha 
política de benigna desatención no que se refería ás leis relixiosas promulgadas entre 
1931 e 1933. Aínda que o goberno cumpriu as expectativas clericais e concedeu pensións 
aos párrocos de idade avanzada, á vez que descoidaba o cumprimento de moitas das 
disposicións da lei de confesións e congregacións relixiosas, non pudo pechar unb acordo 



oficial co Vaticano. Tampouco logrou a maioría dos dous tercios que precisaba nas Cortes 
para satisfacer outra das aspiracións da Igrexa, a saber: modificar as cláusulas relixiosas 
da Constitución. (...)

A formación da CEDA pareceu facer realidade o antigo soño dunha “unión dos 
católicos” comprometida coa defensa da Igrexa dentro dun sistema parlamentario 
moderno.”

“[Na guerra civil] o clero brindou apoio ideolóxico moito antes de que a Igrexa 
chegase a un acordo definitivo coas autoridades. De feito, a Igrexa deu aos xenerais o 
mesmo cheque en branco que dera a Primo de Rivera despois do golpe de Estado de 
1923. (...) A idea de que a guerra civil era principalmente un conflito relixioso saíu á 
superficie pouco despois do 18 de xullo. Adquiríu forma definitiva coa publiación, o 30 
de setembro, dunha longa carta pastoral do bispo Pla y Daniel de Salamanca. Foi o 
comezo dun aluvión de declaracións episcopais e innumerables libros, artigos e folletos 
de autores clericais. Aínda que os argumentos que xustificaban a lexitimidade da guerra 
ían das evocacións do Antigo Testamento que compraraban o conflito cun “anxo 
exterminador” enviado a purgar un pobo corrupto dos seus pecados ás chamadas 
nostálxicas á resurrección da España católica e imperial de Fernando e Isabel, estes 
argumentos representaban pouco máis que ampliacións das teses do bispo de Salamanca. 
Pla y Daniel deu agora plena lexitimidade a unha idea que desde había tempo 
acariñaban algúns sectores do catolicismo español. A guerra constituía nada menos que a 
batalla decisiva entre o ben e o mal anunciada durante longo tempo por xeracións de 
apoloxistas clericais. 

O bispo puxo á súa carta pastoral o título de “As dúas cidades”, en referencia a 
San Agustín. “No chan de España loitan hoxe cruentamente dúas concepcións da vida, 
dous sentimentos, dúas forzas.” Unha representaba “a cidade celeste dos fillos de Deus” 
exemplificada polos “soldados e voluntarios que loitan por Deus e pola Patria”; a outra, 
“a cidade terrea dos sen Deus” encarnados polos comunistas e os anarquistas, “os fillos 
de Caín”, inspirados pola “xenreira cara a Deus e a canto leve a súa impronta”. Nun 
bando estaba a España católica, “a España racial e auténtica... nai de tantas nacións... 
paladín inmortal da espiritualidade”; no outro, a República laicizante que declarara que 
“España deixou de ser católica”. “Zurcida con estranxeirismos...”, a España laica da 
República “non é xa España”. (...)

A violencia anticlerical tamén barreu a organización das vinteoito dióceses na 
zona republicana. Os seus bispos morreran ou conseguiran refuxiarse no estranxeiro ou 
no territorio que controlaban os xenerais. Toda a actividade eclesiástica normal quedou 
paralizada ao tratar os cregos de salvar a vida recorrendo a todas as estrataxemas 
concebibles. (...) A pesar da devastación que sofreu a Igrexa na España republicana, a 
práctica do culto non desapareceu. (...) Desde o comezo da guerra, a xerarquía deu 
prioridade á reconstrución relixiosa e material das dióceses conquistadas polos exércitos 
nacionais. (...) A Igrexa concentrou as súas enerxías en reintroducir o culto e atopar 
cregos suficientes para dotar as parroquias de persoal. (...) A igrexa acadou un obxectivo 
que acariñaba desde había moito tempo. Non só conseguíu que se abrogase a lexislación 
educacional da República, senón que tamén adquiríu un grao de influencia sobre as 
escolas de todos os niveis que ía moito máis alá da situación que existía antes de abril 
de 1931. A cristianización e o ensino constituíron “as dúas grandes obsesións” da Igrexa 
durante a guerra cibil. Durante todo o conflito, a Igrexa esixiu qu o novo réxime deixase 
o ensino nas súas mans. Un destacado autor clerical declarou que “a educación ha de ser 
católica... porque a verdade é só unha, e esa é a que ensina a Igrexa Católica, da que as 
doutrinas profesan a meirande parte dos españois”.  O goberno nacional compraceu á 
Igrexa permitíndolle crear o seu sistema de escolas privadas sen as restricións impostas 
pola República e emprendendo unha campaña implacable que tiña por obxectivo 



recatolizar o sistema público.”

“Franco pensaba restaurar un Estado confesional. (...) A pesar de que o xeneral 
asegurou a Gomá, en decembro de 1936, que o goberno daría á Igrexa “máximas 
garantías da súa liberdade en orde aos seus fins e funcións específicas”, o réxime buscou 
no pasado regalista o seu modelo de relacións eclesiástico-civís. A súa política 
eclesiástica centrouse na restauración do concordato de 1851, que concedeu á coroa 
amplos poderes sobre o nomeamento dos bispos. (...)

O intento de recuperar os dereitos de patronazgo da coroa reflectíu o propósito 
do réxime de defender as súas competenecias xurisdicionais. Mais os seus motivos tamén 
eran prácticos. O goberno estaba decidido a excluir aos candidatos episcopais que 
albergasen opinións separatistas ou puntos de vista que se considerasen inconmpatíbeis 
cos valores dos nacionais. (...)

Desde os primeiros días da guerra, o cardeal Gomá contemplou a apariciónb da 
Falange cunha mestura de aceptación e recelo. Aínda que, por unha banda, o partido 
parecía comprometido coa “unidade católica” e traballar para “a restauración da España 
dos Reis Católicos”, había, por outra banda, o perigo de posíbeis “desviacións” nunha 
direción aconfesional ou antirrelixiosa. A medida que pasaba o tempo e a retórica 
totalitaria do réxime resoaba con máis forza, as aprensións da xerarquía sobre o papel 
do partido ían en aumento.  (...) En 1938 proimulgouse un decreto que creaba un 
sindicato estudantil único e obrigatorio que a xerarquía considerou unha ameaza para a 
supervivencia das organizacións católicas, mentres que outro novo decreto sobre a 
regulación da asistencia caritativa antoxouse contrario á autonomía da Igrexa nun campo 
no que levaba moito tempo actuando. (...) Despois de volver a España como arcebispo 
de Sevilla, Pedro Segura quedou convencido de que a Falange se propoñía convertir 
España nun Estado totalmente fascista. (...)

Durante a guerra civil, os nacionais identificaron a relixión e o goberno de forma 
máis completa qu calquera outro goberno desde os últimos tempos da monarquía 
absoluta máis dun século antes. Sen embargo, tamén tomaron medidas, excepto no 
ensino e o control da moral pública, dos que a finalidade era conseguir máis ou menos os 
que tentaran os liberais do século XIX e os republicanos do XX: ter á Igrexa ben suxeita 
limitándoa ao reino das actividades estrictamente relixiosas.”

“O 23 de novembro de 1975, os dignatarios da Igrexa e do Estado congregáronse 
na enorme praza situada fronte ao Pazo Real de Madrid para celebrar o funeral de 
Francisco Franco. O cardeal Marcelo González Martín, arcebispo de Toledo e primado da 
Igrexa española, e un dos membros máis conservadores da súa xerarquía, foi o encargado 
da homilía. Tras a lembranza da cerimonia do 20 de maio de 1939, na que Franco 
presentou a súa “espada da vitoria” ao cardeal Gomá, o cardeal rendeu homenaxe a 
“ese home excepcional” e expresoulle a súa gratitude pola súa “fidelidade estimulante” 
á nación e á relixión. O novo xefe do Estado, o rei Juan Carlos, non escolleu ao mestre 
de cerimonias da Igrexa española para o solemne servizo que tivo lugar catro días máis 
tarde con motivo do inicio do seu reinado. Tal honra recaeu no cardeal Vicente Enrique y 
Tarancón, arcebispo de Madrid, presidente da Conferencia Episcopal e un dos máis 
ferventes partidarios do cambio nas relacións entre a Igrexa e a sociedade civil. Diante 
do soberano e os membros do último gabinete franquista, Tarancón avogou por unha 
transformación política que permitiría “a todos os cidadáns a posibilidade de participar 
libre e activamente na vida do país”. No marco dunha nova sociedade rexida pola 
xustiza social, proseguíu, a Igrexa non aspiraría a máis privilexios que ao dereito de 
proclamar a súa mensaxe relixiosa. 

Ambas homilías reflectían as diferentes visións que existían sobre o pasado e o 
futuro no seo da Igrexa española. O cardeal primado botaba a vista atrás con nostalxia 



cara á unión da Igrexa e o Estado, forxada a raíz da guerra civil; o arcebispo de Madrid, 
consciente dos cambios socioeconómicos que contribuiran a transformar o país desde 
1960, miraba con esperanza un replantexamento fundamental da postura da Igrexa coa 
introdución das reformas democráticas que xa demandaran a oposición política e a 
opinión pública. (...)

Os logros obtidos pola Igrexa nos anos posteriores á guerra civil proxectaron a 
imaxe dunha institución poderosa unida nunb mesmo fin e que mantiña co ditador unha 
relación de “privilexio sen igual desde os escuros días do despótico reinado de Fernando 
VII”. Históricamente, sóese dar o nome de “nacionalcatolicismo” aos lazos entre os 
poderes civil e eclesiástico en tempos de Franco. (...) Non cabe dúbidas de que as 
premisas do nacionalcatolicismo, que identificaba relixión e nacionalismno español, 
rexeitaba o liberalismo e o laicismo e ensalzaba a Franco como o salvador providencial 
da fe e da nación, contribuiron a reforzar a lexitimidade do réxime aos ollos do público. 
(...) O espírito de cruzada que a guerra civil provocou entre o clero e a poboación laica 
conferíu un carácter distintivo, aínda que impreciso, ao nacionalcatolicismo. A idea 
dunha España católica que subxugaba aos seus inimigos e que se erixía en bastión da 
civilización cristiá, disposta a embarcarse nunha magnífica campaña de reconquista 
espiritual co propósito de culminar o “destino universal” da nación, reflectía as 
preocupacións históricas do catolicismo español que o conflito agudizara aínda máis. 
(...) As negociacións, longas e a cotío tensas [entre o Papado e o goberno franquista, ao 
finalizar a guerra civil], acabaron desembovcando nun acordo diplomático limitado por 
medio dun convenio en 1941, que quedaba con todo lonxe do concordato desexado polo 
goberno. Franco logrou un dos seus maiores obxectivos ao aceptar o Vaticano unha 
versión modificada do patronazgo real. (...)

Entre 1940 e 1944, a influencia inmediata da “familia católica” no toma e daca 
das loitas políticas intestinas foi mínima. (...)

En 1944, Franco levou a España a adoptar unha postura de total neutralidade en 
vistas do curso que tomaba a segunda guerra mundial. A súa decisión non logrou 
impresionar aos Aliados, que levaban presionando ao xeneral desde 1942 para que dese 
ese cambio. Conforme se achegaba o final do conflito, a opinión pública das 
democracias occidentais asumíu unha postura máis e máis hostil cara  a un réxime ao 
que comparaban co da Alemaña nazi. Consciente da necesidade de redebuxar a imaxe do 
goberno nunha coxuntura internacional que sufrira un cambio espectacular, Franco deu o 
primeiro paso no verán de 1945. Se ben o xeneral non tiña a menor intención de poñer 
nun compromiso o seu poder, ditou varias medidas con vistas a crear unha estrutura 
institucional menos dependente de Falange e que ofrecese, cando menos en apariencia, 
un certo recoñecemento dos dereitos civís.

A Igrexa e a “familia católica” ocupaban un lugar importante neste diseño. Por 
medio da designación como ministro de Asuntos Exteriores dun dos membros máis 
notorios de Acción Católica, Alberto Martín Artajo, Franco tratou de potenciar “a imaxe 
católica do réxime... con vistas a granxearse o apoio do Vaticano e de reducir a 
hostilidade das democracias”. A Igrexa non se puido resistir á oportunidade que se lle 
brindaba para pasar do extrarradio político a un círculo máis influínte a costa da 
Falange.” 

“A longo prazo, as crecentes preocupacións sociais do clero e o laicado erixíronse 
nunha ameaza máis seria para a estabilidade do nacionalcatolicismo. As vellas correntes 
do catolicismo social volveron saír á luz. Toda vez que seguía albergando os mesmos 
temores caraa unha revolución obreira que nos anos previos á guerra civil, o catolicismo 
social dos anos cincuenta facíase eco do descontento polo empeño do réxime en 
proseguir cunhas políticas económicas que, lonxe de eliminar o mal de raíz, eran vistas 
como un elemento que exacerbaba os antagonismos de clase. A modesta recuperación 



industrial e agrícola do decenio de 1950 e a posta en marcha dun plano de estabilización 
económica en 1959 acrecentaron as desigualdades económicas. Asimesmo, as folgas 
xerais que todo iso provocou en 1951, 1956 e 1958 puxeron de manifesto que tocara ao 
seu fin a etapa de pasividade dos obreiros que tiña caracterizado os anos corenta. (...) 
As figuras chave no rexurdir do catolicismo social no decenio de 1950 foron o cardeal Pla 
y Deniel e o bispo Herrera. (...) A desaparición de Martín Artajo nos importantes cambios 
ministeriais de 1957 privaron á “familia católica” da súa última voz nas altas esferas do 
goberno. Conforme perdía brillo a súa estrela, unha nova facción católica fixo unha 
entrada espectacular na escena política co nomeamento de tres membros do Opus Dei 
en postos chave. (...) A realidade do Opus Dei na España de Franco é máis complexa do 
que se atisba mediante esta sinxela fórmula relixiosa. O Opus Dei era unha organización 
única grazas ao seu estatuto de instituto secular no seo da Igrexa católica e combinaba 
aspectos de carácter relixioso con outros de apostolado laico. Os membros dividíanse en 
dúas categorías básicas: un núcleo de cregos e algúns adeptos non ordeados que 
tomaban as ordes tradicionais dunha orde e un grupo máis numeroso de laicos, algúns 
deles casados, que se comprometían a seguir cos principios da organización no mundo 
secular. O Opus Dei distinguíase doutras ordes relixiosas convencionais no seu 
compromiso directo co mundo en nome dunha misión cristianizadora. (...)

Os cementos do nacionalcatolicismo sufriron un novo terremoto coa reaparición, 
entre o clero e o laicado, das aspiracións autonomistas no País Vasco e Cataluña. Tras a 
guerra civil, o réxime puxo todos os medios ao seu alcance para reprimir os movementos 
que consideraba separatistas. As autoridades seguiron a estratexia que se usara en 
tempos da Restauración e da ditadura de Primo de Rivera, valéndose dos dereitos de 
patronazgo sobre as designacións episcopais para nomear nas dióceses vascas aos bispos 
que sabían que poderían manter baixo control ao clero local. (...)

O descontento entre o clero vasco cara ao réxime e cara á cúpula da Igrexa 
acrecentouse a partir de 1956, especialmente entre os sacerdotes máis xoves. En 1960, 
este sentir estoupou en público. Trescentos noventa e nove sacerdotes das dióceses de 
Vitoria, San Sebastián, Bilbao e Pamplona dirixiron unha carta aberta aos seus bispos que 
era, en realidade, pouco menos que unha denuncia explícita do nacionalcatolicismo e do 
réxime co que se identificaba. Aplicando as premisas das ensinanzas da lei natural 
católica, os 399 condeaban as violacións do goberno ao dereito á liberdade das persoas e 
á liberdade de conciencia que se lle supoñía a cada persoa. Denunciaron o uso 
sistemático da tortura por parte da policía, dos tribunais militares como medio de 
reprimir a disidencia, a falla de liberdade sindical e a manipulación da opinión pública a 
cargo dos medios controlados polo poder. A carta aberta declaraba que “en España non 
existe nin un auténtico Parlamento, nin liberdade política”.  (...)

Que o clero vasco fose o primeiro en lanzar a luba contra o réxime debeuse á 
identificación histórica dos prelados da rexión cos opositores aos gobernos centralistas 
de Madrid. (...)

En 1960, a fachada do nacionalcatolicismo seguía intacta, mais xa empezara a 
resquebraxarse.”

“... un dos piares do nacionalcatolicismo fora manter o monopolio que Franco 
devolvera á Igrexa ao limitar a práctica doutras relixións á esfera privada. A aceptación 
por parte do concilio Vaticano da liberdade relixiosa, baseada na necesidade de 
recoñecer a dignidade humana e a liberdade de conciencia en nome do ben común, foi 
unha revolución total para a Igrexa católica. No caso da Irexa española, supuxo un reto 
sen precedentes para o mito histórico que establecía que os españois e o catolicismo 
formaban unha unión indisoluble. 

Asumir o principio de liberdade relixiosa era, a ollos da xerarquía, unha cousa, 
mais o xeito en que se debía aplicar, era outra moi diferente. O debate durante 1966 e 



1967 sobre unha proposta de lei que fixaba a liberdade relixiosa deu pé a peculiares 
alianzas. Os bispos que se enfrontaran ao réxime no pasado por outras cuestións 
opuxéronse á súa promulgación. (...) A lei de 1967 sobre liberdade relixiosa rompeu coa 
tradición ao conceder a outras relixións o recoñecemento formal que lles permitía levar 
a cabo as súas actividades no marco xurídico. Para a minoría protestante do país, que 
levaba anos sufrindo, aquela nova lei supuxo un motivo de alivio, mais non trouxo a 
liberdade relixiosa completa.”

“O novo anticlericalismo do réxime [tras unha etapa de protestas eclesiásticas en 
diversos documentos presentados en 1971 e 1973] e dos seus partidarios, así como a 
oposición clerical ao cambio conciliar e político, reforzou a determinaciónb da maioría 
accidentalista da cúpula [eclasiástica]. Os bispos fixéronse oír con máis forza nas súas 
denuncias da represión gubernamental, que daba ao traste con calquera protesta 
clerical. Resultado de todo iso foi o incesante aumento da tensión entre a Igrexa e o 
réxime, ata que unha grave crise estoupou en 1974, ameazando con producir algo 
inimaximable na historia do réxime: unha ruptura unilateral das relacións co Vaticano 
imposta polo goberno dun Estado oficialmente católico.

A crise estalou, como era de esperar, nunha homilía pronunciada o 24 de febreiro 
de 1974 polo bispo Antonio Añoveros de Bilbao, que atacou a política represiva do 
réxime contra o País Vasco. (...) A prensa oficial ensañouse con Añoveros, a quen, entre 
outras cousas, acusaban inxustificadamente de apoiar o terrorismo. (...) O xefe da 
policía de Bilbao puxo baixo arresto domiciliario a Añoverso, e o goberno preparou un 
plan para enviar en avión ao bispo a Lisboa e romper as relacións co Vaticano [para o 
que o gabinete precisaba da aprobación de Franco]. Pero o xeneral non quixo entrar en 
conflitos con Roma. Cando presentaron a proposta diante do gabinete, reaccionou 
airadamente e dise que preguntou: “Perdestes a cabeza?” (...) A intervención de Franco 
evitou o que podería ter sido a crise máis grave das relacións eclesiástico-civís desde os 
tempos da República. Pero o caso Añoveros supuxo outra división importante na historia 
da Igrexa durante a ditadura. Encabezados por Tarancón, moitos bispos recoñecían que 
xa case nada se podía esperar do réxime e empezaban a prepararse para unha transición 
inevitable a un sistema democrático tras a desaparición do xeneral. (...)

Cando Franco morreu, o 20 de novembro de 1975, a Igrexa tiña elaborada unha 
estratexia baseada no fin da confesionalidade oficial, a protección das finanzas da Igrexa 
e dos seus dereitos en materia de educación, o recoñecemento da influencia da Igrexa 
nas cuestións de orde moral e na apertura dunha reforma política evolutiva que a guiaría 
a traverso do difícil proceso de transición á democracia que habería de seguir.”

“A Igrexa beneficiousedun proceso de reforma rexido polo consenso. (...) O 
impulso cara ao consenso xurdíu tamén da conciencia que tiñan os principais partidos de 
que a Igrexa seguía a ser unha poderosa institución capaz de perturbar unha transición 
ordeada á democracia se non se acadaba un acordo cos intereses eclesiásticos. (...)

A redefinición da posición xurídica da Igrexa durante o período de transición 
adoptou dúas formas. En primeiro lugar, o Vaticano e a xerarquía eclesiástica debían 
evitar o convenio unilateral imposto á Igrexa pola República a favor das negociacións 
bilaterais entre o papado e o goberno de Suárez. Para a Igrexa, a decisión do gabinete 
en 1976 de aceptar este mecanismo histórico para resolver as cuestións eclesiástico-civís 
antes da instauración das institucións parlamentarias supuxo un éxito táctico. 
Significaba que os acordos acadados entre Madrid e o Vaticano gozarían do estatuto de 
tratados internacionais que obrigaban a futuros gobernos, fose cal fose a súa 
composición política. En segundo lugar, a Igrexa enfrontábase á máis difícil e complexa 
tarefa de participar no proceso de debate e decisión política, especialmente no 
referente á nova Constitución, en condicións de obter acordos tan favorables aos 



intereses eclesiásticos como fose posible.(...)
[O 28 de xullo de 1976, o goberno español acada un acordo co Vaticano polo que] 

o goberno renunciaba formalmente aos seus privilexios de patronato eclesiástico, 
mentres que a Igrexa reafirmaa o seu compromiso coa liberdade relixiosa e renunciaba a 
certos privilexios xurídicos de que disfrutaban os bispos e o clero español segundo o 
concordato de 1953. (...)

En todos os sentidos prácticos, o paquete de cinco acordos asinado entre Madrid e 
o Vaticano entre 1976 e 1979 constituía un novo concordato, aínda que ningún partido 
quería utilizar un termo que deixara de ser do gusto do mundo posterior ao Vaticano II. 
Aínda que a Constitución de 1978 establecía o principio de que todas as confesións 
relixiosas serían tratadas por igual, o feito de que os acordos tivesen estatuto de tratado 
diplomático supuña que a Igrexa católica recibía un tratamento especial ao que non 
tiñan acceso os demáis grupos relixiosos. (...)

O obxectivo de garantir a “liberdade da Igrexa”, un obxectivo da xerarquía 
eclesiástica desde había moito tempo, incluso na época de Franco, garantíase no 
primeiro dos acordos de 1979 referentes ao estatuto xurídico da Igrexa. Efectivamente, 
os seus termos iniciais poñían fin a unha antiga tradición regalista. “O Estado español 
recoñece á Igrexa católica o dereito de exercer a súa misión apostólica e garántelle o 
libre e público exercicio das actividades que lle son propias.” O Estado renunciaba a 
privilexios incluidos nos concordatos de 1851 e 1953 que conferían un papel ao goberno 
na determinaciób das circunscripcións diocesanas e parroquiais. A prolongada e 
conflitiva historia dos intentos de regulación das ordes relixiosas tamén caeu polo 
camiño. “O Estado recoñece a persoalidade xurídica civil e a plena capacidade de obrar 
das ordes, congregacións e outros institutos de vida consagrada” nas súas áreas de 
actividade escollidas, aínda que restaba un matiz do antigo regalismo. As ordes relixiosas 
estaban obrigadas a rexistrarse formalmente diante do goberno como asociacións 
legais.”

Fragmentos extractados da obra:

William J. Callahan (2003): La Iglesia católica en España (1875-2002). Ed. Crítica.


