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La convocatòria de les eleccions al Parlament de 
Catalunya és un moment propici per aturar-se, 
mirar, reflexionar i comunicar el que està passant a 
casa nostra. Comunió i Alliberament, moviment de 
l’Església Catòlica, no vol deixar passar aquesta 
oportunitat per expressar el seu parer i el de molts 
homes i dones que vivim la fe, treballem, caminem 
i formem part de la societat catalana cridada 
novament a les urnes aquest proper diumenge 14 
de febrer.  

1. La societat catalana es troba en moment 
d’esgotament. 

El teixit social que sempre ha caracteritzat el poble 
català sembla esgotat i amb poca capacitat de 
reacció. El procés per la independència que va 
acabar amb inhabilitacions polítiques, l’aplicació 
de l’article 155 i  la confrontació d’amplis sectors 
de la nostra societat, va polaritzar tota l’acció 
política dels governants al voltant d’una única 
qüestió, sempre present: la ‘independència’. Hem 
tingut presidents de la Generalitat que han fugit, 
presidents que han estat destituïts i governs amb 
president no electe. Els problemes reals dels 
ciutadans han quedat desatesos i s’ha eixamplat la 
distància entre la classe política i una societat 
esgotada.  Són molts els que no troben raons per 
confiar en un canvi després d’aquestes eleccions i 
que no aniran a votar el proper diumenge.  

La gestió política de la crisi sanitària provocada per 
la pandèmia de la COVID-19 ha aprofundit aquest 
desencís: s’han utilitzat xifres i informacions amb 
interessos partidistes, s’han establert normatives 
en el marc de la salut orientades a captar la 
intenció de vot i s’han fet declaracions per marcar 
més la distància amb l’adversari polític, en lloc de 
promoure el bé dels ciutadans.  

La pandèmia ha accelerat els processos de 
liquiditat de la nostra societat, d’aïllament i de 
soledat. Han augmentat els ingressos hospitalaris 
per atendre patologies psiquiàtriques a edats més 
primerenques. La població més jove, el futur de la 
nostra societat, és avui més vulnerable i mes fràgil 
al’hora de fer front als reptes que planteja el món 
globalitzat. La seva educació i preparació ha 
quedat greument compromesa a les escoles que, 
intentant alleujar el fet del tancament i l’aïllament, 

sovint han renunciat a la tasca principal de 
transmetre a les generacions venidores el significat 
i el coneixement de la nostra cultura.  

Els índexs econòmics tampoc no són gaire 
esperançadors. Segons la cambra de comerç de 
Barcelona, la COVID-19 ha provocat el tancament 
de més de 20.000 empreses a Catalunya. La 
majoria d’empreses que encara segueixen 
dempeus, un cop superada la crisi sanitària hauran 
d’assumir els costos de la tornada a l’activitat 
plena  en un mercat que haurà minvat i que trigarà 
a recuperar-se. 

2. Una proposta política adequada és 
aquella que entén el problema de fons. 

Tot el que hem esmentat només són mostres de la 
progressiva desvinculació dels homes i dones 
d’avui, entre ells i amb la realitat. La separació 
entre la vida política i la social n’és un símptoma 
més. L’ús de les xarxes socials com a únic mètode 
per a obtenir informació, l’increment de les 
fakenews i la dissolució de la tradició occidental 
estan generant subjectes cada cop més insensibles 
a la realitat, més marcats per una percepció 
subjectiva i aïllada del que està passant. En aquest 
context s’imposa la dictadura de l’autoconstrucció, 
de l’home fet a sí mateix, sense lligams ni 
referències vàlides, més enllà de les consignes 
buides de contingut, com el «sigues tu mateix». 

Una mirada al problema de fons, tanmateix, no 
tindria en compte tots els factors si no prengués 
nota que també succeeixen –com a regals 
inesperats– fets particulars que contradiuen els 
pronòstics foscos (que semblen evidents) de tot el 
que hem descrit fins ara. Per poder comprendre  
bé el problema i assajar solucions, cal que 
descobrim com aquest fets ofereixen una resposta 
adient a les diverses necessitats que planteja. En 
relatem dos exemples: 

1) En una reunió d’empresaris, un d’ells exposa les 
dificultats que ha viscut per obrir una gelateria en 
aquest temps de pandèmia, i com se les ha 
enginyat en acabar la temporada ideant unes 
postres elaborades amb el gelat que no ha pogut 
vendre. Un altre empresari, present a la reunió, li 
proposa comercialitzar aquest producte en 
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algunes botigues de la seva cadena de fruiteries. El 
camí conjunt de tots dos ha permès que el primer 
trobi una empresa interessada a distribuir a nivell 
industrial les seves postres. 

2) Enguany ha tornat a l’escola una noia de 15 
anys que el curs passat va estar internada en un 
centre de desintoxicació per consum de 
marihuana i cocaïna. En una trobada amb amics i 
professors llegeixen un article del diari, on l’autor 
narra com cerca desesperadament un llibre, un 
WhatsApp, alguna cosa que «li salvi la vida». El 
professor pregunta: «Teniu la mateixa necessitat 
que l’articulista? ¿Qui o què pot salvar la vida?». La 
noia respon: «Jo estava en un pou i reconec que 
tenia la necessitat que algú em salvés la vida. La 
droga em salvava la vida. Però era una mentida 
perquè ho feia fora de la realitat. El pitjor no era la 
droga, sinó estar fora de la realitat. Em va salvar la 
vida la decisió dels meus pares d’ingressar-me, els 
terapeutes i vosaltres, els professors. Sé que la 
meva vida ara està salvada perquè estimo la 
realitat que abans odiava, perquè he après a 
perdonar-me i a estimar-me, i a perdonar el mal 
que altres em van fer.» 

En podríem afegir molts més, d’exemples, com el 
treball de voluntaris arreu i el que succeeix als 
bancs d’aliments, on és habitual sentir l’agraïment 
de les persones assistides per haver trobat «un 
amor més gran que el de la pròpia família de 
sang.» 

Com ho podem fer, perquè l’experiència d’aquests 
exemples sigui el criteri d’acció i de decisió en la 
vida social i política? Qui té la capacitat avui de 
copsar el que està passant i de començar a fer 
propostes per a la reconstrucció? Necessitem 
polítics, mestres, metges, advocats, mecànics, 
forners... disposats a que la seva activitat neixi 
d’una mirada franca i honesta amb el que està 
passant i no d’una idea preconcebuda de com han 
de ser les coses, amb el desig de trobar-se amb els 
altres i acollir-los quan la seva humanitat està 
ferida i pateix.   

 

3. La legislació que necessitem: un exercici 
de realisme. 

La promulgació a l’Estat espanyol de les lleis com 
la LOMLOE o la llei de regulació de l’eutanàsia, així 
com l’esborrany de llei sobre la protecció de les 
persones transsexuals, són justament exemples 
dels processos d’autodeterminació del jo que 
l’allunyen de la mateixa realitat.  Quan les lleis es  

promulguen amb la intenció de dictar itineraris per 
als ciutadans, de fixar estructures i sistemes que 
responen a una ideologia i no als problemes reals 
de la gent, quan es legisla per complaure els propis 
votants i no per respondre les necessitats dels 
homes que viuen intentant ser coherents amb el 
seu sistema de creences, la administració fa un 
servei nefast a la vida i a la construcció comunes. 

Com succeeix en primera instància a l’entorn 
familiar i de l’amistat, l’ésser humà recupera el seu 
rostre, es reconstrueix, en la mesura que es troba 
amb d’altres en un ambient on són possibles el 
perdó i l’acollida, l’estima veritable per ell i per la 
seva vida: vingui de qui vingui, sigui qui sigui. Cal 
un exercici responsable de tots els ciutadans de 
cercar entre les propostes polítiques aquells 
elements que afavoreixen la creació i la 
construcció d’espais per a la trobada, dels 
«hospitals de campanya» de què parla el Papa 
Francesc i que són tan necessaris en la cura de les 
ferides de l’home d’avui.  

Qui aposta veritablement per la llibertat? Podem 
confiar en la capacitat del cor dels homes per 
trobar respostes que regenerin la humanitat i la 
vida social? Queden intents polítics honestos 
disposats a comprometre’s amb el bé comú i a 
recolzar  aquelles iniciatives en les que els homes 
s’acompanyen, s’ajuden i  tenen cura els uns dels 
altres?  

El Papa Francesc, a la seva carta Encíclica Fratelli 
tutti, ens fa un suggeriment que pot guiar l’elecció 
del nostre vot: «Els polítics estan cridats a 
“preocupar-se de la fragilitat, de la fragilitat dels 
pobles i de les persones. Tenir cura de la fragilitat 
vol dir força i tendresa, lluita i fecunditat, enmig 
d'un model funcionalista i privatista que condueix 
inexorablement a la ‘cultura de l'exclusió’. [...] 
Significa fer-se càrrec del present en la seva 
situació més marginal i angoixant, i ser capaç de 
dotar-lo de dignitat”. [...] El polític és un creador, 
un constructor amb grans objectius, amb mirada 
àmplia, realista i pragmàtica, encara més enllà del 
seu propi país. Les majors angoixes d'un polític no 
haurien de ser les causades per una caiguda en les 
enquestes, sinó per no resoldre efectivament el 
fenomen de l'exclusió social i econòmica.» 
(Frattelli tutti, n. 188). 

És responsabilitat de la ciutadania identificar 
polítics que estiguin a l’alçada d’aquest moment 
històric i recolzar-los, sense que el punt de partida 
siguin els prejudicis ideològics. És per aquest motiu 
que animem a exercir el vot el diumenge 14 de 
febrer.  


