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ça i gratitud entre les generacions
presents i futures».
I així com esmenta les virtuts humanes que són la base d’una bona
acció política, com són la justícia,
l’equitat, el respecte mutu, la sinceritat, l’honestedat, la fidelitat, el
papa Francesc també alerta dels vicis, «deguts tant a la ineptitud personal com a deformacions en l’ambient i en les institucions». «Aquests
vicis, que afebleixen l’ideal d’una
democràcia autèntica, són la vergonya de la vida pública i posen en
perill la pau social: la corrupció, la
negació del dret, l’incompliment
de les normes comunitàries, l’enriquiment il·legal, la justificació del
poder mitjançant la força o amb el
pretext arbitrari de la raó d’Estat,
la tendència a perpetuar-se en el
poder, la xenofòbia i el racisme,
el rebuig a tenir cura de la Terra,
l’explotació il·limitada dels recursos
naturals per a un benefici immediat, el menyspreu dels qui s’han vist
obligats a anar a l’exili».
De fet, davant l’auge del populisme i la xenofòbia, el papa Francesc
es mostra contundent: «No són
acceptables els discursos polítics
que tendeixen a culpabilitzar els
migrants de tots els mals i a privar
els pobres de l’esperança.»
En el marc de la celebració dels
setanta anys de la Declaració Universal dels Drets Humans, el missatge del papa Francesc recorda que
«la pau és fruit d’un gran projecte polític que es fonamenta en la
responsabilitat recíproca i la interdependència dels éssers humans,
però és també un desafiament que
exigeix ser acollit dia rere dia».
Restaurar la política

Agustí Codinach

Foto: Parlament
de Catalunya, amb
l’escultura del
«Desconsol» en
primer terme.

El missatge del papa Francesc
amb motiu de la 52ena Jornada
Mundial per la Pau s’ha centrat en
la «bona política» al servei de la
pau. Però, què és la «bona política», que ha estat qualificada per diversos pontífexs com la forma més
sublim de caritat? «Estem convençuts», diu Francesc, «que la bona
política està al servei de la pau; respecta i promou els drets humans
fonamentals, que són igualment
deures recíprocs, de manera que
es pot teixir un vincle de confian-

Els reptes actuals de la política
també han portat Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya, a escriure el llibre Restaurar
la política. A propòsit de Jacques
Maritain (editat per Viena i la Fundació Joan Maragall). Rigol reflexiona
sobre els vicis i les virtuts de la política actual a la llum del pensador
francès (al qual va dedicar la tesi
doctoral en Filosofia). De fet, «les allusions permanents a l’humanisme,
als seus valors inherents i a la inspiració en l’Evangeli poden ser un bon
punt de referència per enfrontar la
nostra crisi actual». «Maritain proposa la seva filosofia política des de
les profundes conviccions de cre-
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ient en el Déu de Jesucrist», però
no fa una teoria teocràtica, «sinó
que pretén cercar el fonament de
la convivència humana en el sentit
transcendent i espiritual del nostre
ser persones. Es tracta del ferment
evangèlic d’una realitat estrictament humana».
La filosofia política de Maritain
posa la dignitat de la persona al
centre de tot. «La política ha de
tenir referències morals», remarca
Rigol al llibre. «El dilema és clar: la
política o és moral o és corrupta.»
És més: «La política és convicció i
pedagogia permanent envers el bé
comú.» Emergeix amb força la idea
que el bé comú és l’únic fonament
que dona solidesa a la democràcia.
Així mateix, diu Rigol, «el bé comú
maritainià és el que sorgeix de la
visió integral de la persona, amb la
seva dimensió material i espiritual».
Aportació cristiana
Joan Rigol, com Jacques Maritain, fa la seva aposta per la restauració de la política des de les seves
conviccions cristianes. «Un cristià
en política no és un grup de pressió que defensi els seus interessos
orgànics, sinó algú que assumeix
personalment els valors del cristianisme i intenta aplicar-los en la seva tasca», destaca Joan Rigol. És la
mateixa idea que llegim al seu llibre
Restaurar la política: «La presència
cristiana en el món polític s’adreça
al conjunt de la humanitat. No és
una introspecció corporativa clerical, sinó una projecció al conjunt
de la humanitat, en la qual expressa
una visió esperançada de la convivència humana.»
Jordina Sabaté és la coordinadora del Grup de Cristians del Partit Socialista de Catalunya, que té
una setantena de membres i que
es va presentar en societat el 6 de
novembre passat. Els objectius del
nou grup, que compta amb membres destacats del socialisme català
com Josep Maria Carbonell, són bàsicament tres: fer visible l’existència
de socialistes cristians; bastir ponts
entre el món socialista i el món cristià, i contribuir al debat del partit al
voltant de temes com la Religió a
l’escola, la mort digna o les immatriculacions de l’Església catòlica.
En darrer terme, com expressa Jordina Sabaté, l’objectiu és eixamplar
la base del partit.
Sabaté és militant del PSC des

JOAN RIGOL
«El cristià en política
ha d’assumir
personalment els
valors del cristianisme
i intentar aplicar-los
en la seva tasca»

del 2003, pertany a la comunitat
de Vida Cristiana dels jesuïtes i és
catequista al convent dels Caputxins de Sarrià. «La nostra aportació
com a cristians, independentment
del partit polític en què militem, és
cridar l’atenció sobre la realitat dels
més pobres i febles», afirma. «Si un
cristià està en política i no parla dels
pobres, la seva tasca és inútil.» Així,
Jordina Sabaté destaca que cal un
debat seriós sobre problemes com
l’atur, la pobresa energètica, la pobresa habitacional, les persones
sense llar...
Francesc Gambús, eurodiputat
al Parlament Europeu, diu que una
aportació concreta dels cristians a
l’hora de restaurar la política és fer
comunitat. «El que li passa al veí ens
ha d’importar, però ens ha d’importar encara més com resolem les angoixes i els problemes del veí des
de la comunitat.»
Gambús, que forma part, com
a membre independent, del Partit
Popular Europeu, destaca la importància de la ideologia en l’activitat
política. «No com una trinxera en
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Francesc va visitar
la seu del Parlament
Europeu d’Estrasburg
el 25 de novembre
del 2014.
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la qual parapetar-se, amagar-se i
atacar l’altre, sinó, tot al contrari,
la ideologia com a forma col·lectiva
de veure el món que t’ha de permetre, de forma previsible, intercanviar opinions amb altres col·lectius
d’ideologies diferents per acabar
arribant a posicions comunes o el
més aproximades possibles, és a
dir, donar respostes comunitàries.»
I afegeix: «La gent ha de poder
escollir-te sabent què defensaràs,
però també t’ha de poder escollir
sabent que la vida en comunitat no
és de blanc i negre, sinó que, sobre
la base del que cadascú creu, hem
de construir un present i un futur
plegats.»
Com a «enemics» del projecte
de comunitat, Gambús posa en relleu l’individualisme i el populisme.
«Cal acceptar que la nostra vida és
complexa, i que els nostres problemes en general no tindran sortida
fàcil, ràpida i senzilla.» «Només des
de la pedagogia, des de la centralitat, des d’un projecte ideològic
que doni resposta al repte plantejat, podrem aconseguir frenar els
populismes.»
De la seva banda, Jordina Sabaté lamenta que «moltes persones
pensen que els polítics tenen una
vareta màgica per arreglar les coses
i, quan veuen que no és així, es deceben». «Els problemes complexos
requereixen solucions complexes, i
no solucions màgiques», afegeix la
coordinadora del Grup de Cristians
del PSC.
Desafecció dels ciutadans

JORDINA SABATÉ
«La nostra aportació
com a cristians,
independentment
del partit polític, és
cridar l’atenció sobre
la realitat dels més
pobres»

Quan parlem de la desafecció
dels ciutadans respecte de la política val la pena remetre’ns a la
tercera onada del 2018 del Centre
d’Estudis d’Opinió, segons la qual
el 40,5% dels enquestats se sent insatisfet amb la política, i un 46,9%
se sent poc satisfet amb el funcionament de la democràcia. Només
un 22,2% creu que els polítics tenen
en compte el que pensa la gent i un
76,2% creu que els polítics només
busquen el benefici propi.
«Perquè hi hagi confiança», remarca Francesc Gambús, «cal que
les persones creguin en els polítics
i en l’acte de representació, és a dir,
que estiguin convençudes que qui
ostenta la representació política
realment les representa».
Un dels elements que Gambús
posa en joc a l’hora d’entendre
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FRANCESC GAMBÚS
«Des de la
pedagogia, la
centralitat i un
projecte ideològic
que doni resposta al
repte plantejat,
aconseguirem frenar
els populismes»

aquestes dades és la gestió de la
crisi econòmica, però especialment
els casos de corrupció: «Tots els
partits poden fer l’orni o intentar
dissimular les seves deficiències
assenyalant les de l’altre, però el
cert és que una gran majoria de
partits, d’una manera o d’una altra,
s’han vist afectats per casos de corrupció.»
Al llibre Restaurar la política, Rigol esmenta fins a onze elements
que denoten la crisi política en la
qual estem immersos: la lluita política es formula gairebé exclusivament com una lluita per aconseguir
o conservar el poder; el predomini
de la imatge dels líders i partits és
més determinant que el contingut
del que diuen; molts partits estan
al límit moral a l’hora d’aconseguir
recursos econòmics; l’immediatisme tàctic supera els plantejaments
a llarg termini...
«Aquesta dinàmica política orientada a la consecució del poder
comporta que, un cop assolit, la
institució política esdevingui fàcilment una trinxera del partit guanyador», escriu Rigol, alhora que recorda que l’interès de la institució ha
d’estar per sobre del de cadascun
dels partits. «Fer política al si d’una
institució no vol dir que el debat entre govern i oposició es converteixi
en un joc de distorsió mútua de les
declaracions i les realitzacions per
poder-se criticar, com si fos un espectacle mediàtic».
I això no obstant, la dada una
mica positiva del Centre d’Estudis
d’Opinió és que un 36,4% dels enquestats afirma que la política li
interessa bastant. «Aquest interès
hauria de ser una bona eina per
començar a treballar per fer baixar
les altres magnituds», confirma
Gambús.

