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Grans ideals en la política? 
Fa un temps vaig al·ludir en aquestes 

pàgines a una anècdota que va narrar el 
cardenal Paul Paupard a l'inici d'una 
conferència sobre el compromís polític del 
cristià. Va explicar una conversa amb un polític 
amic seu. En un moment donat, el cardenal va 
lamentar la sensació de “decepció” que sentien 
molts ciutadans davant els polítics i, en 
conseqüència, la poca estima que es tenia cap 
a la tasca política. El seu interlocutor, albirant 
que una de les causes d'aquest fet podia ser el 
fort contrast entre, per exemple, els discursos 
d'una campanya electoral farcides de 
promeses, i els fets, les decisions concretes, 
que realitzen aquests mateixos polítics un cop 
aconseguit el poder. El polític, llavors, va 
respondre: “Ja sap vostè que la política és l'art 
del possible”. Llavors el cardenal va improvisar 
una aguda resposta: “En efecte, benvolgut 
amic, jo creia que la política, més aviat, és l'art 
de fer possible l'ideal”. 

Entre les diverses preguntes que hem de 
formular-nos a l'hora de destriar una política o 
una altra n’hi ha dues de fonamentals: una, si 
les propostes polítiques concretes responen a 
grans ideals o són pur exercici del poder de 
caràcter pragmàtic; una altra, si en el cas que 
s'invoquin grans ideals, quins són, si són 
veritables, realment humans i ben fundats. 

Ja hem dit que no estem d'acord amb el que 
anomenem “pragmatisme polític”, en el sentit 
d'una política realitzada al marge de tot ideal 
realment humanista. Davant tal política hom 
pot pensar que el polític manca d'aquest ideal, 
o que no vol aplicar-lo. En qualsevol cas, no 
podem acceptar que el polític sigui un mer 
gestor “d’allò possible”, entès com “allò útil”. 
Sempre ens preguntarem, ¿útil per a què, per a 
qui? Perquè no en faltaran de motius; la 
qüestió continuarà sent quins són aquests 
motius… 

Voldríem que tota proposta política 
respongués a un ideal de societat, de món, de 
vida humana. L'ideal ha de ser el motiu últim 
que justifiqui tota política. El ciutadà normal ha 
de conèixer-lo i decidir si hi està d'acord. En 
general això s'aconsegueix escoltant els 
discursos de les campanyes electorals o 
atenent les declaracions dels polítics quan 
miren de defensar o justificar les seves 
decisions. Tots fan servir “grans paraules”, que 
expressen valors, com justícia, drets humans, 
llibertat, igualtat, solidaritat, progrés, etc. Són 
expressió de valors o ideals “universals” que es 
proposen aconseguir. Però ens hem de fixar en 
tres aspectes molt importants: 

- Primer, com “organitzen” aquests valors, 
quina prioritat donen a un sobre un altre. En 
això consisteixen la major part de les 
diferències entre una i una altra proposta 
política. 

- Segon, en què basen aquests ideals, si són 
valors que estan ben fundats en raons vàlides i 
coherents. 

- Tercer, com entenen la realitat social, 
històrica i present, com la interpreten. Els seus 
propis projectes es justifiquen segons quina 
visió tenen d'aquesta realitat; una visió que 
fàcilment pot ser falsejada o certa. 

No estem exigint que tots siguem 
historiadors o filòsofs. Però sí mínimament 
intel·ligents i madurs per pensar i no deixar-nos 
portar per impressions de pur “màrqueting 
polític”. 

Des de l'Evangeli defensem la fe il·luminada. 
La fe ens serveix els grans ideals humans (la 
persona de Jesucrist) i la intel·ligència ens 
permet de ser adults responsables. Així ens vol 
el Senyor. 
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