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Tal com dèiem, la mirada cristiana sobre la 
política, no només desmitifica, no solament 
permet abstenir-se de demanar a la política el 
que ella no pot donar, sinó que també torna a la 
política el valor que es mereix. Més encara, la fe 
cristiana defensa la política i proclama la dignitat 
del servei que ella comporta. 

És tant el que els cristians esperem de la 
política, que de vegades, sentim una certa 
objecció a fer servir el llenguatge que la Doctrina 
Social de l'Església ha utilitzat per designar la 
tasca dels polítics. És el que ens passa quan 
escoltem que l'acció política ha d'estar al servei 
de la “civilització de l'amor”. 

Joan Pau II, en la seva encíclica Centesimus 
annus deia: 

“Al principi que avui anomenem de 
solidaritat, Lleó XIII li posava el nom d’«amistat», 
i Pius XI li deia «caritat social», mentre que Pau 
VI, a la vista de les actuals dimensions de la 
qüestió social, parla de «la civilització de 
l'amor»” 

Aquesta expressió, “civilització de l'amor”, 
creada pel beat Pau VI i difosa universalment, 
designa tota una cultura, una forma de vida, que 
es construeix amb l'aportació de tots i cadascun 
dels ciutadans. Però els qui ostenten el poder 
polític hi tenen una responsabilitat preeminent. 
Perquè dels polítics depèn en gran mesura 
l'organització social, l'economia, la cultura i, 
sobretot, la preservació i el foment del bé comú. 

El que passa és que a l'hora d'anar davant 
d’un polític per convidar-lo que treballi per la 
civilització de l'amor, sabent fins a quin punt ell 
està immers en la complexa lluita de poder, hom 
se sent com sant Francesc davant el Sultà, quan li 
demanava que no fes la guerra i es convertís a la 
pau de Crist… Inoportú, ridícul, ignorant, 
idealista? Molts poderosos, en escoltar aquestes 
paraules miren amb un somriure irònic i 

benvolent: “està bé, molt bonic, però què en 
sabràs tu, de política?” 

No són pocs els qui proclamen i segueixen 
reivindicant la civilització de l'amor. Joan Pau II 
convidava els joves que s'hi adherissin de 
manera compromesa. A l’Amèrica Llatina, des 
del Document de Puebla, hi ha grups i 
moviments que assumeixen la civilització de 
l'amor com a missió i compromís. Almenys 
podem dir que l'amor no pot ser estrany a la 
política. Jean Guitton citava el filòsof Leibniz, 
dient: 

“La posició de l’altre és el veritable punt de 
vista en la política i en la moral; ell anomenava 
aquesta sortida de si per a adoptar, almenys un 
instant, el punt de vista d'un interlocutor, 
simplement “amor” 

Almenys per als cristians, l'amor ha d'ésser 
present en la motivació, en l'objectiu i en la 
manera de l'acció política. Un cristià ha de 
comprometre's en política per amor, ha 
d'intentar crear una societat on l'amor sigui 
possible i regeixi com a regla suprema de 
convivència i ha d'utilitzar les maneres més 
properes a l'amor. 

Amb el ben entès que l'amor cristià suposa i 
supera l'estricta justícia. 

L'autora francesa Veronique Albanel, 
estudiosa d’Hannah Arendt, ha publicat un 
treball titulat “Governar en política: una 
experiència espiritual en plural”. És una intuïció 
agosarada, que ens fa pensar. ¿Per què no parlar 
de l'espiritualitat dels polítics, quan l'Esperit Sant 
vol animar absolutament tot el que és humà, des 
dels diners fins a la creació artística, des de 
l'esport fins a la ciència i el pensament? Tot un 
repte, allò de tenir i exercir el poder polític 
estimant. 

 
† Agustí Cortés Soriano 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat 

RESSÒ DE LA PARAULA 

Els polítics (III) La civilització de l’amor 


