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El nostre somni és veure l’Esperit Sant també 
en l’àmbit de la política. 

La circumstància d’una convocatòria 
d’eleccions revifa en nosaltres les qüestions 
relatives a la nostra condició de ciutadans, que 
han de complir els seus deures cívics mantenint-
nos fidels a la seva consciència. Alhora ens fa 
pensar en el problema de l’Església com a tal i la 
política, o en l’interrogant sobre la rellevància de 
la fe i la moral cristiana en el camp de l’exercici 
del poder i l’organització social… 

Qüestions que podrien tenir una resposta 
clara, fins a un cert punt, si ens mantinguéssim 
en l’àmbit dels principis. Però que són cada 
vegada més complexes a mesura que descendim 
a allò que és concret. 

Partim del supòsit que amb l’Evangeli a la mà 
ningú no podrà dir que és moralment obligatori 
votar un partit determinat (excepte en 
circumstàncies molt excepcionals). En principi, 
dins de la moral cristiana, hi caben diverses 
opcions polítiques, encara que no totes les que 
s’ofereixen són acceptables. La moral social i 
evangèlica marca un camí, unes fites, com són la 
defensa i promoció de la dignitat de tota 
persona humana amb els seus drets 
fonamentals, el respecte a la seva llibertat 
individual i col·lectiva, el principi de 
subsidiarietat, la propietat i la destinació 
universal dels béns, etc. Dins d’aquesta llera, hi 
caben diverses opcions polítiques, que 
accentuen un valor o un altre, segons la pròpia 
escala de valors i el judici que cadascuna fa de la 
realitat i de les respostes convenients i possibles. 

Però la complexitat d’una resposta concreta 
davant les eleccions convocades actualment, es 
veu agreujada a causa del panorama que 
presenten avui les ofertes polítiques. A més de 
conèixer i valorar els programes de les diferents 

opcions, la situació actual ens exigeix, més que 
mai, “fiar-nos” d’uns o altres polítics. 

“Fiar-nos”, en primer lloc, de la política. És a 
dir, creure en la política com a tal. Saber que és 
necessària i que és possible exercir-la amb 
encert i segons uns principis morals, que creiem 
inalienables. Creure que és possible una política 
justa, honrada i democràtica. Creure que és 
possible un exercici del poder en nom del poble, 
orientat exclusivament a servir el bé comú. 

Fiar-nos dels polítics, com qui es fia del 
metge, del jutge, del tècnic que arregla un 
electrodomèstic o de l’advocat. Aquest és un 
problema afegit, perquè el polític, per tal de 
merèixer la confiança, ha d’acreditar-se als 
nostres ulls. Avui més que mai ha de comptar la 
persona mateixa del polític.  

Però, ¿com s’acredita un polític davant el 
poble que l’ha de votar? Mitjançant les seves 
paraules i la imatge que dóna. Però en aquests 
temps la demagògia i la construcció artificiosa de 
la imatge pública són molt fàcils. Serà millor 
fixar-se en els fets, en les seves obres i la seva 
trajectòria personal. I en això no convindrà 
abusar de la distinció entre “allò privat i allò 
públic”… 

No ens avergonyeix demanar maximalismes. 
Voldríem polítics virtuosos. El somni d’un cristià 
és veure que l’Esperit Sant inspira i acompanya 
els polítics. Creiem que l’Esperit Sant busca 
intel·ligències, sensibilitats i voluntats, que, 
desplegant un dels serveis més bells que hom 
pot fer als germans, ens ajudin a construir la 
ciutat. 
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