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Fe i política
Vivim en temps d’eleccions. Com 

a catòlic m’agrada tenir en compte la 
condició de catòlics dels candidats. 
Algunes persones em diuen que això 
és intranscendent però crec que no, 
perquè jo miro més les persones que 
els partits. Com ho veu vostè? No ne-
cessitem polítics cristians?

Mirar les persones abans que els 
partits: em sembla una opció excel-
lent. De fet, la democràcia de les per-
sones em sembla més plena que la 
dels partits on tot va en un paquet tan-
cat. Això es plasmava perfectament a 
les «llistes obertes» avui, malaurada-
ment, desaparegudes i a les quals no 
hauríem de donar per impossibles 
de recuperar. Crec que puc afirmar 
que la democràcia en molts llocs 
s’ha convertit en una empobridora 
partitocràcia. No és en absolut gens 
intranscendent la qualitat de les per-
sones que són candidats a governar, 
tot al contrari. A propòsit d’això vull 
esmentar unes paraules lluminoses: 
«La norma fonamental de tota acció 
política consisteix en el fet que estigui 
dirigida i sotmesa al bé comú. La fe, la 
religiositat dels dirigents i de tots els 
ciutadans ajuden de manera decisiva 
en el coneixement de la justícia i en el 
respecte pràctic a totes les seves exi-
gències. D’aquesta manera, la religió sí 
que pot i ha d’influir indirectament en 
la vida política. És més, la irreligiositat 
pot contribuir que es desenvolupin po-
lítiques injustes, immorals, sectàries i 
autoritàries» (Mons. Fernando Sebas-
tián, Claridad y firmeza, pág. 89). No 
és difícil extreure’n conclusions pràc-
tiques. Personalment, un candidat 
que presenta una vivència coherent 
de la fe cristiana m’inspira un grau de 
confiança superior als postulats d’un 
partit. I, per descomptat, m’inspiren 
gran desconfiança les posicions que 
no accepten la presència i llibertat de 
l’Església, ja que pretenen abastar i di-
rigir la vida de l’home en la seva totali-
tat. Necessitem cristians en la política. 
Recomano vivament aquest llibre del 
cardenal Sebastián. Pot aportar molta 
llum i criteris en aquest delicat i impor-
tant àmbit humà que és la política i en 
molts altres de gran actualitat.

M. SOLEDAD EZQUERRO

Concloure el procés diocesà 
de la causa de beatificació i cano-
nització del P. Francesc Butinyà i 
Hospital, s.j., (1834-1899), és oca-
sió d’apropar-nos al seu camí de 
santedat. Home de fe profunda, 
va viure amb intensitat i fidelitat 
l’adhesió a Crist, Déu encarnat en 
Natzaret. Des d’aquesta experièn-
cia la seva vida es transforma i el 
porta a renunciar a altres possi-
bilitats més notòries per dedicar 
tot el seu saber i forces als més 
pobres el món obrer, en especial 
a la dona. Orientarà el seu esforç 
incansable a humanitzar i digni-
ficar aquest món del treball, que 
pugui viure la tasca diària també 
en la dimensió espiritual.

La seva tenacitat i determina-
ció van ser extraordinàries per 
promoure, entre els senzills, la 
santedat en la vida diària «ager-
manant la pregària amb el treball, 
a imitació de Jesús en la seva vida 
retirada i amagada a Natzaret». Va 
deixar en l’Església dues noves 
congregacions religioses —les 
Serventes de Sant Josep i les Fi-
lles de Sant Josep— que, impulsa-

des pel carisma del seu fundador, 
continuen la tasca de promoció 
de les dones (nenes, joves i adul-
tes) en quatre continents i a través 
de múltiples iniciatives. Alhora, 
promouen entre els destinataris 
de les seves obres apostòliques i 
tasques pastorals el desig de san-
tedat i la recerca de Déu per mitjà 
de la pregària i el treball diari.

El 19 de març, festa de Sant 
Josep, va ser una jornada histò-
rica per a la diòcesi de Girona i 
per a les congregacions fundades 
per ell. Va tenir lloc la clausura 
de la fase diocesana de la cau-
sa de beatificació i canonització 
del P. Francesc Butinyà i Hospital, 
s.j., fill de Banyoles. Es va fer a 
la parròquia de Santa Maria dels 
Turers del seu poble natal, en la 
qual, amb el baptisme, va rebre la 
primera crida a la santedat.

Dos van ser els moments més 
significatius de la jornada: la cele-
bració de l’Eucaristia i la clausura, 
pròpiament, de la fase diocesana 
de la causa, fent les formalitats 
jurídiques prescrites per la nor-
mativa vigent. Tots els actes van 
ser presidits pel bisbe de Girona, 
Mons. Francesc Pardo i Artigas.
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