
La convocatòria d’unes Eleccions Generals és un mo-
ment molt significatiu: hi ha en joc la gestió de la casa 
comuna. És una ocasió privilegiada per reflexionar so-
bre les qüestions més urgents que afecten la nostra 
societat. Normalment comencem fent una anàlisi de 
problemes i solucions proposades. Poques vegades ens 
parem a reflexionar sobre nosaltres mateixos i la ma-
nera d’estar els uns amb els altres. Fem aquest exercici 
almenys per un moment. Què és el que més ens preo-
cupa? Què és el que considerem més rellevant per a la 
construcció en comú?

1) La realitat no ens deixa indiferents. Provoca en 
nosaltres reaccions d’estupor, de dolor o d’amar-

gor, de ràbia, d’alegria. Suscita desigs que ens dilaten 
el cor, fa sorgir preguntes que són el nostre motor de 
recerca en molts camps, des del científic fins a l’afec-
tiu o l’existencial. Al fons d’aquestes reaccions, desigs 
i preguntes, hi subjau una exigència de significat, que 
constitueix la nostra veritable estatura humana.

Tanmateix, ens hem acostumat a deixar la nostra 
humanitat en l’estret àmbit de casa nostra, assumint 
que és “una cosa privada” que no té “dignitat públi-
ca”. Que al centre de la nostra convivència hi hagi la 
persona no és res que puguem donar per fet. Quan ho 
fem, ens passa factura: l’energia de construcció d’un 
país i la qualitat de la convivència estan lligades a la 
realització personal, que, al seu torn, depèn de la res-
posta a les qüestions essencials de la vida: què o qui 
sacia el meu desig?, qui m’estima incondicionalment?, 
per a què treballo, en última instància?, quin sentit te-
nen la malaltia i la mort?; en definitiva, per què val la 
pena viure? Darrere de molts dels nostres problemes 
públics (dialèctica exasperada, tensions territorials, vi-
olència a diferents nivells, marginalitat, fracàs escolar, 
conflictes laborals, solitud, ruptura de llaços afectius, 
etc.) s’hi troba una manca d’atenció a la persona en 
tota la riquesa de les seves preguntes i exigències. 
Pensem en una de les causes del greu problema de 
natalitat al nostre país: per tenir fills fa falta trobar un 
significat per comunicar.

2) Els primers llaços de sociabilitat neixen a la fa-
mília. Allí on l’amor incondicional no censura res 

del que som. Aquesta experiència es dilata quan ens 
trobem amb persones que ens entenen perquè parti-

cipen de les mateixes preguntes i inquietuds que no-
saltres. I percebem que l’altre és un bé. És aquesta la 
base d’una veritable convivència, que arriba a abra-
çar la persona estranya perquè té la mateixa exigència 
de felicitat que nosaltres. Aquest és un dels problemes 
més greus de la nostra societat: l’altre es percep com 
un enemic. Ens dividim en bàndols, per interessos ideo-
lògics, econòmics, religiosos, regionals, etc. D’aquesta 
manera és impossible el diàleg.

Vivim un grau insuportable de dialèctica en dife-
rents nivells de la convivència. No queda fora de lloc 
recordar que fa gairebé 40 anys els espanyols, urgits pel 
dolor d’antigues ferides, van decidir fundar les bases 
d’una convivència on no sobrava qui pensava diferent. 
La Constitució de 1978 és fruit d’aquell gran acord 
en el qual experiències tan humanes com l’horror a la 
guerra o a l’odi que la va provocar, el desig de perdó i la 
reconciliació, van ser factors determinants. Aprenguem 
de la nostra història: si volem reformar la Constitució 
recuperem el desig de conviure abraçant la diferència. 
També en política l’altre és un bé.

3) Quan els llaços familiars es trenquen o quan a 
la societat únicament podem establir relacions 

superficials, la persona es queda sola, fins i tot enmig 
de la multitud, a mercè del poder de torn, sense cap 
altra llibertat que la de consumir. La nostra societat 
necessita realitats intermèdies que agrupin els ciu-
tadans, on la persona se senti a casa i pugui expres-
sar-hi tota la seva creativitat. Una qüestió política de 
primer nivell, que concerneix els nostres governants, 
és la d’afavorir la vida de la societat civil, que, amb 
les seves iniciatives i serveis, surt a l’encontre de les 
necessitats més concretes de les persones. Pensem 
en el gran esforç de solidaritat que ha fet la so-
cietat espanyola cap als més desafavorits en aquests 
anys de crisi, sortint al pas dels problemes de feina, 
habitatge o aliment. Més concretament, pensem en 
la labor de Càritas, que ha atès centenars de milers 
de persones permetent que el drama de l’atur no de-
generés en una revolta social, o en les incomptables 
famílies espanyoles que sostenen a casa seva, a cops 
amb un sol ingrés, a parents de diverses generacions. 
I no ens oblidem d’aquelles iniciatives empresarials 
que han fet tot tipus de sacrificis per tal de mantenir 
els llocs de treball.
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És la falta de consciència d’aquesta societat civil, 
dèbil i amb poc suport, el que ha donat espai a un es-
tatalisme creixent, de vegades amb un fort component 
ideològic, que s’està instal·lant al nostre país. No volem 
renunciar als avenços de l’Estat del benestar que ha ge-
nerat a Europa societats més cohesionades i menys de-
siguals, a través de la redistribució de la renda, l’accés a 
la sanitat i l’educació, les infraestructures i la solidaritat 
regional. Però el paper de l’Estat ha de ser subsidiari, 
sense desconfiar de la iniciativa social, donant el pro-
tagonisme i la responsabilitat a aquelles persones i re-
alitats intermèdies que han demostrat ser capaces de 
realitzar de manera eficaç un servei al bé comú.

Els partits polítics haurien de ser una d’aquestes 
formes intermèdies que canalitzessin la iniciativa de les 
persones. Tot i així, en aquests últims anys, han patit un 
greu deteriorament d’imatge perquè s’han convertit 
en maquinàries de poder al servei d’una o d’una altra 
ideologia. Els casos de corrupció han resultat especi-
alment sagnants en una època en què se’ns han exigit 
tants sacrificis. Quan a l’espai públic es perd de vista la 
persona, amb les seves preguntes i exigències, es difu-
minen els grans ideals de servei que han animat sem-
pre la política en majúscula. Amb el risc que comporten 
les novetats, esperem que les noves formes de partici-
pació ciutadana sorgides en els últims anys, i encarrila-
des per nous partits en el joc democràtic, contribueixin 
a una cultura de diàleg i acords. Tots hem de col·laborar 
en la regeneració de la nostra vida política.

4) Un dels grans problemes del nostre país és l’educa-
ció. Tenim unes xifres de fracàs escolar que ens po-

sen a la cua dels països europeus. És possible entendre 
i acollir tot el món de preguntes, desigs i exigències 
que s’agiten en els nostres joves i que estan darrere de 
tantes expressions de malestar, desgana, incomunicació, 
fracàs i fins i tot violència? La fractura entre desig i realitat 
percebuda amb tanta agudesa es pot abraçar? A la so-
cietat, ens hi falten adults que eduquin, que ensenyin 
un horitzó gran als més joves, que els acompanyin per 
afrontar la vida sense censurar res. Sense una educació 
a l’altura de les seves necessitats generarem persones 
que utilitzen malament la raó, que redueixen l’afecte a 
un sentimentalisme a curt termini, incapaços d’assumir la 
responsabilitat a la feina o a la família.

Però una educació a l’altura de la nostra necessitat 
ens exigeix a tots un amor real a la llibertat d’educa-
ció. No hem de tenir por de les propostes de significat 
que existeixen entre nosaltres i que volen sortir al pas 
de les nostres preguntes. Aquesta llibertat, de fet, està 
avui dia amenaçada en molts punts de la nostra geo-
grafia. No és l’Estat qui educa, ni ha d’imposar una 
determinada visió de la realitat a través del partit que 
governa. Ha de garantir l’accés a l’educació en els 

termes establerts per la Constitució: assegurant, allà 
on fa falta, una escola pública de qualitat i donant su-
port, a través de concerts, a aquelles iniciatives socials 
que han mostrat i mostren una capacitat real d’educar i 
integrar en la convivència i en la construcció de la soci-
etat. Ens hi juguem molt.

5) El nostre món canvia vertiginosament. Mirem 
amb satisfacció el progrés. Però «un desenvo-

lupament tecnològic i econòmic que no deixa un 
món millor i una qualitat integralment superior no pot 
considerar-se progrés», ens ha dit el Papa Francesc, 
convidant-nos a prendre’ns seriosament el deteriora-
ment ambiental. Ara bé, continua el Papa, «un verita-
ble plantejament ecològic es converteix sempre en un 
plantejament social, que ha d’integrar la justícia en les 
discussions sobre el medi ambient, per escoltar tant la 
clamor de la terra com la clamor dels pobres» (Encíclica 
Laudato si’, 49). No podem continuar mirant cap a una 
altra banda, oblidant-nos que el nostre estil de vida, 
ens en sentim responsables o no, comporta injustícia 
social i malmet la naturalesa.

També la política ha d’acollir aquest clam de forma 
activa. «Que un polític assumeixi aquestes responsa-
bilitats amb els costos que impliquen», ens recorda el 
Papa, «no respon a la lògica eficientista i immediatis-
ta de l’economia i la política actuals, però si s’atreveix 
a fer-ho, tornarà a reconèixer la dignitat que Déu li ha 
donat com a home i deixarà darrere seu un testimoni 
de generosa responsabilitat. S’ha de concedir un lloc 
preponderant a una sana política, capaç de reformar 
les institucions, coordinar-les i dotar-les de pràctiques 
millors, que permetin superar pressions i inèrcies vicio-
ses» (Laudato si’, 178).

6) La primera política, per tant, és viure: viure a l’al-
tura de les nostres exigències. La nostra democrà-

cia hi guanyarà molt si es converteix en un lloc d’encontre 
entre diverses propostes de significat, per dispars i múl-
tiples que siguin. Un espai de llibertat on ens puguem 
mostrar tal com som, davant de tots, més enllà dels es-
tereotips ideològics. Un lloc on l’obertura religiosa que 
neix de l’exigència de significat sigui valorada positiva-
ment i es converteixi en factor real de construcció i no en 
un assumpte personal vergonyosament arraconat.

El nostre país necessita polítics i governants que 
afavoreixin que la societat sigui un lloc de comuni-
cació lliure d’experiències. Aprofitem aquests dies de 
debat electoral per exercitar-nos en una convivència 
real, posant davant de tots, també dels candidats, les 
nostres veritables necessitats, animats per les paraules 
del Papa Francesc: «No tingueu por d’emprendre l’èxo-
de necessari en tot diàleg autèntic. De cap altra manera 
es poden entendre les raons dels altres».
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